
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1 Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang disusun 

menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses akuntansi tersebut 

meliputi pengumpulan data dan pengolahan data perusahaan. Dalam proses 

akuntansi diidentifikasikan berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan 

kegiatan ekonomi perusahaan yang dilakukan melalui pengukuran, pencatatan, 

penggolongan dan pengikhitisaran transaksi-transaksi yang juga berhubungan satu 

dengan yang lainnya dan memberikan gambaran secara layak tentang keadaan 

keuangan serta hasil usaha perusahaan dalam suatu periode yang akan 

digabungkan dan disajikan dalam bentuk laporan. 

 

2.1.1 Pengertian Laporan keuangan  

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai laporan 

keuangan, berikut dikemukakan pengertian laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (2004:2) yaitu : 

“Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan 
keuangan yang lengkap, biasanya meliputi Neraca, Laporan Laba-
rugi, Laporan Posisi Keuangan ( yang dapat disajikan dalam 
beberapa cara seperti misalnya: Laporan arus kas atau Laporan arus 
dana), catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang 
merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu 
juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan 
dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen 
industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan 
harga”. 
 

 Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan 

merupakan alat untuk menginformasikan kondisi keuangan pada periode tertentu, 

yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba-rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan 

perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan  



2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut Standar 

Akuntansi keuangan (2004:4), adalah: 

“Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja 

serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat 

bagi sejumlah besar pemakai pengambilan keputusan ekonomi”. 

 Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

terkendali, struktur keuangan, liquiditas dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi kinerja perusahaan terutama 

profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya 

ekonomi yang mungkin dikendalikan  di masa depan. 

 Informasi perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas 

investasi, pendanaan dan operasi selama periode pelaporan. Informasi ini berguna 

bagi pemakai sebagai dasar dalam menilai kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan kas (dan setara kas) serta kebutuhan perusahaan untuk 

memanfaatkan arus kas tersebut. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang 

telah dilakukan atau pertanggung jawaban manajemen, agar mereka dapat 

membuat keputusan ekonomi. 

 

2.1.3 Karakteristik Laporan keuangan  

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004:7), selain tujuan tersebut, 

akan lebih bermanfaat jika laporan keuangan memiliki karakteristik kualitatif 

yang dapat berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif utama 

yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan. 

Agar dapat lebih jelas mengenai karakteristik laporan keuangan, maka 

penulis akan menjelaskan secara singkat berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan: 

1. Dapat Dipahami 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. 

 



2. Relevan 

Informasi memiliki kualitas yang relevan kalau dapat mempengaruhi 

keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi 

peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau 

mengkoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. 

3. Keandalan 

Informasi memiliki kualitas andal (reliable) jika bebas dari pengertian 

menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai 

penyajian yang tulus dan jujur (representation faithfulness) atau disajikan 

secara wajar. 

4. Dapat Diperbandingkan 

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dari kinerja 

perusahaan. 

 

2.1.4 Isi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan menurut 

pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 (2004:1.3), terdiri dari: 

a) Neraca (Balance Sheet) 

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai 

unsure posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.  Neraca 

minimal mencakup pos-pos berikut: 

Aktiva berwujud, aktiva tidak berwujud, aktiva keuangan, investasi yang 

diperlukan menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang usaha dan 

piutang lainnya, kas dan setara kas, hutang usaha dan hutang lainnya, 

kewajiban yang diestimasi, kewajiban berbunga jangka panjang, hak 

minoritas, modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

b) Laporan Laba-Rugi (Income Statement) 

Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan 

berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. 

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut: 



Pendapatan, laba rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi 

perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan menggunakan metode 

ekuitas, beban pajak, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, pos luar 

biasa, hak minoritas, dan laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.   

c) Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan penanaan. 

d) Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Change in Equity) 

Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari 

transaksi dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran 

deviden, menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari 

kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan. 

e) Catatan atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statement) 

Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan: 

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan 

akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi 

yang penting. 

2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. 

3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi 

diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.   

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diambil oleh penulis, maka 

titik berat permasalahannya yaitu Laporan Laba-Rugi. Berikut ini penulis akan 

memberikan uraian secara singkat pengertian tentang Laporan Laba-Rugi. 

 

2.2 Laporan Laba-Rugi 

Laporan laba-rugi merupakan suatu laporan yang menyajikan kinerja suatu 

kesatuan usaha dalam suatu periode akuntansi. Menurut Prastowo (2002:16), 

laporan laba-rugi adalah : 



“Laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai 

kemampuan (potensi) perusahaan dalam menghasilkan laba (kinerja) 

selama periode tertentu”. 

 Laporan laba-rugi mengandung informasi mengenai hasil usaha 

perusahaan yaitu laba bersih, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi 

beban. Jika beban melebihi pendapatan maka hasilnya bagi perusahaan adalah 

kerugian bersih untuk periode tersebut. Walaupun belum ada keseragaman tentang 

susunan laporan laba-rugi bagi tiap-tiap perusahaan, namun prinsip-prinsip yang 

umumnya diterapkan adalah sebagai berikut: 

a. Bagian pertama menunjukkan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok, 

diikuti dengan harga pokok dari barang/jasa yang dijual, sehingga diperoleh 

laba kotor. 

b. Bagian kedua menunjukkan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya 

penjualan dan biaya umum. 

c. Bagian ketiga menunjukkan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok 

perusahaan serta biaya-biayanya. 

d. Bagian keempat menunjukkan laba atau rugi, sehingga akhirnya diperoleh 

laba bersih sebelum pajak pendapatan. 

Bentuk dari laporan laba-rugi yang biasa digunakan adalah sebagai 

berikut: 

a. Bentuk Single Step, yaitu dengan menggabungkan semua penghasilan 

menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga 

untuk menghitung laba/rugi bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu 

mengurangkan total penghasilan dengan total biaya. 

b. Bentuk Multiple Step, dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih 

teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum. 

 

2.3 Laba 

2.3.1  Pengertian Laba 

Laba atau income merupakan salah satu informasi potensial yang 

terkandung di dalam laporan keuangan dan sangat penting baik bagi pihak internal 



maupun eksternal perusahaan. Informasi laba merupakan komponen laporan 

keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, 

membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka 

panjang, dan menaksir risiko investasi atau meminjamkan dana. 

Menurut Harry I. Wolk (1992), laba memiliki pengertian : 

• Income and profit…refer to amounts resulting from the deduction 
from revenues, or from operating revenues, of cost of good sold, 
other expenses, and losses. 

• Net income (net loss), the excess (deficit)of revenue over expenses 
for an accounting period.... 

 

Financial Accounting  Standard Board (FASB), seperti dikutip oleh 

Suwarjono (2000:463), menetapkan laba (disebut laba komprehansif) sebagai 

elemen laporan keuangan dan memberikan definisi sebagai berikut : 

“Comprehensive income is the change in equity (net asseta) of an entity 
during a period of transactions and other events and circumstances from 
nonowners sources. It includes all changes in equity during a periode 
except those resulting from investment by owners and distributions to 
owners”. 

 

2.3.2  Jenis Laba 

Jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba (rugi) terdiri 

dari: 

1. Laba Kotor 

Laba kotor merupakan selisih antara hasil penjualan dengan harga pokok 

penjualan. 

2. Laba Operasi  

Laba operasi merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam 

rencana perusahaan kecuali jika ada perubahan-perubahan besar dalam 

ekonomi, yang di harapkan dapat tercapai dalam tahun tersebut. Angka ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang 

pantas sebagai balas jasa terhadap pemilik modal. 

 

 



3. Laba Sebelum Pajak 

Laba sebelum pajak merupakan laba operasi ditambah hasil-hasil dan 

dikurangi biaya-biaya diluar operasi normal perusahaan. Bagi pihak-pihak 

tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini merupakan bagian terpenting 

karena menyatakan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan. 

4. Laba Setelah Pajak (laba bersih) 

Laba setelah pajak merupakan laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak. 

Hasil operasi suatu perusahaan pada umumnya dirangkum dalam suatu bagian 

utama, yaitu laba bersih. 

 

2.3.3  Tujuan dan Manfaat Pelaporan Laba 

Pelaporan keuangan perusahaan bertujuan untuk menyediakan informasi 

mengenai prestasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Prestasi ini 

terutama dievaluasi berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan.  Financial 

Accounting Standard Board (FASB) juga menyatakan bahwa fokus utama 

pelaporan keuangan terletak pada informasi mengenai prestasi suatu perusahaan 

yang ditunjukkan oleh tolak ukur atas laba. Jadi, investor dan kreditor sangat 

menaruh perhatian pada harapan mengenai prestasi perusahaan di masa yang akan 

datang. 

 Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah 

laba yang merupakan selisih antara pengukuran pendapatan dan biaya secara 

akrual. Pengertian semacam ini akan memudahkan pengukuran dan pelaporan 

laba secara objektif. Perekayasaan akuntansi mengharapkan bahwa laba semacam 

itu bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan khususnya investor dan 

kreditor. Pendefinisian laba seperti ini akan lebih bermakna sebagai pengukur 

kembalian atas investasi daripada sekedar perubahan kas. Hal ini ditegaskan oleh 

FASB dalam SFAC No. 1, seperti dikutip oleh Suwardjono (2006:456), sebagai 

berikut : 

“Information about enterprise earnings and its components measured by 

accrual accounting generally provides a better indication of enterprise 

performance than information about current cash receipts and payments”. 



 Tujuan umum dari pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi 

yang berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan, 

yang dalam prakteknya para pemakai mempunyai konsep laba dan model 

pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Apapun pengertian dan cara 

pengukurannya, laba dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan 

antara lain sebagai : 

1. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang 

diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi (rate of return invested 

capital). 

2. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. 

3. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. 

4. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu Negara. 

5. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik. 

6. Alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. 

7. Dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

8. Alat motivasi manajeman dalam pengendalian perusahaan. 

9. Dasar pembagian deviden. 

 

2.4 Perataan Laba (Income Smoothing) 

2.4.1 Pengertian Perataan Laba 

Beidleman dalam Belkaoui (2007:192) memberikan definisi income 

smoothing, yaitu : 

“Perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai 
pengurangan atau fluktuasi yang disengaja terhadap beberapa 
tingkatan laba yang dianggap normal oleh perusahaan. Dengan 
pengertian ini, perataan mencerminkan suatu usaha dari manajemen 
perusahaan untuk menurunkan variasi yang abnormal dalam laba 
sejauh yang diizinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajeman 
yang baik”.  

 
 Penelitian yang dilakukan oleh Prihat Assih dan M. Gudono (2000:39) 

mengungkapkan pengertian dari perataan laba sebagai berikut : 

 



“Perataan laba merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja 
untuk mengurangi variabilitas laba yang dilaporkan agar dapat 
mengurangi risiko pasar atas saham perusahaan, yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan harga pasar perusahaan”. 

 
 Salah satu teori yang mendasari penelitian praktik perataan laba adalah 

Teori Keagenan (agency theory). Jin dan Machfoedz (1998) mengemukakan 

bahwa terjadinya praktik perataan laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan 

antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (pemegang saham, 

kreditor, dan pemerintah), sehingga pihak-pihak akan berusaha untuk 

mengoptimalkan kepentingannya terlebih dahulu. Pertentangan yang dapat terjadi 

di antara pihak-pihak tersebut adalah : 

1. Manajemen berkepentingan meningkatkan kesejahteraannya, sedangkan 

pemegang saham berkeinginan meningkatkan kekayaannya. 

2. Manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga 

rendah, sedangkan kreditur hanya ingin memberi kredit sesuai dengan 

kemampuan perusahaan. 

  Laporan keuangan merupakan media yang digunakan manajemen untuk 

memberikan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal, seperti pemegang 

saham, kreditur, maupun pemerintah. Berkaitan dengan laporan keuangan, 

investor lebih cenderung menerikan perhatian terhadap laba. Bagi manajemen 

seringkali tidak penting untuk melaporkan laba maksimal dan lebih cenderung 

melaporkan laba yang dianggap normal bagi perusahaan untuk beberapa periode. 

Dalam perataan laba, manajer mempunyai suatu wacana jangka panjang. Yaitu 

menggeser keuntungan saat ini dengan kemungkinan keuntungan di masa yang 

akan datang. Manajer melaporkan laba lebih rendah ketika laba yang dapat 

direalisasi tinggi, dan melaporkan laba lebih tinggi ketika laba yang dapar 

direalisasi rendah. 

 

2.4.2  Tipe Perataan Laba 

 Prihat Assih dan M. Gudono (2000), menggolongkan income smoothing 

ke dalam dua tipe, yaitu: 



a. Perataan alami (natural smoothing), yaitu perataan laba yang terjadi akibat 

proses menghasilkan laba. 

b. Perataan laba yang disengaja (intentionally smoothing), perataan yang 

disengaja merupakan hasil dari artificial smoothing dan real smoothing. 

 Artificial smoothing muncul ketika manajemen memanipulasi waktu 

pencatatan akuntansi untuk menghasilkan perataan laba. Artificial smoothing 

merupakan implementasi penerapan prosedur-prosedur akuntansi untuk 

memindahkan beban dan atau pendapatan dari suatu periode ke periode lain. Real 

smoothing muncul ketika manajemen melakukan tindakan untuk mengendalikan 

kejadian ekonomi tertentu yang mempengaruhi laba yang akan datang. Real 

smoothing mengacu pada transaksi aktual yang dilakukan atau tidak dilakukan 

berdasarkan pertimbangan mengenai bagaimana pengaruh perataan laba terhadap 

yang dilaporkan. 

 

2.4.3  Motivasi Perataan Laba 

 Hepworth, dalam Belkaoui (2007:193), menyatakan bahwa motivasi 

dibalik perataan termasuk meliputi perbaikan hubungan dengan kreditur, investor, 

dan pekerja, sekaligus pula penurunan siklus bisnis melalui proses psikologi. 

 Dipandang dari sisi manajemen, Salno dan Baridwan (2000); Moses 

(1987); Brayshaw (1989) dalam Salno dan Baridwan (2000) menjelaskan bahwa 

perataan laba pada dasarnya bertujuan untuk : 

1. Mengurangi total pajak terutang. 

2. Meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena 

penghasilan yang stabil mendukung kebijakan deviden yang stabil pula. 

3. Meningkatkan hubungan antara manajer dan karyawan karena pelaporan 

penghasilan yang meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya 

tuntutan kenaikan gaji dan upah. 

4. Siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan dan 

gelombang optimisme dan pesimisme dapat diperlunak. 

Perataan laba dilakukan oleh manajemen karena ada kebutuhan untuk 

menetralisisr ketidakpastian dan mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan. 



Fluktuasi atas laba dan tidak dapat diprediksinya laba yang merupakan penentu 

risiko pasar atas laba. 

Berikut ini adalah faktor-faktor pendorong perataan laba menurut beberapa 

peneliti yaitu: 

Tabel 2.1 

Faktor Pendorong Perataan Laba 

No Nama Peneliti 

(tahun) 

Faktor-faktor pendorong 

1 Hepworth (1953) a. To gain tax advantages 

b. To improve relations with creditors, employee, 

and investors 

c. Stable earnings give owners and creditors a more 

confident feelling toward management 

2 Beidleman (1973) a. To reduce the uncertainty resulting from the 

fluctuation on income numbers in general 

b. To reduce systematic risk in particular by 

reducing the covariance of the firm’s returns with 

the market returns 

3 Barnea (1976) a. To convey their expectation of future cash flows 

b. Perubahan harga saham 

c. Perbedaan laba actual dan laba normal 

d. Kebijakan akuntansi mengenai laba 

4 Ashari dkk (1994) a. Profitabilitas  

b. Sektor industri 

c. kebangsaan 

5 Fern, Brown, & 

Dickey (1994) 

a. To affect a firm’s stock prices and risk 

b. To manipulate management compensation 

c. To escape restrictive debt covenant 

d. To avoid political cost 

6 Bhat (1996) a. To improve investor’s perception of the risk of the 



firm 

b. To maintain a steady compencation scheme over 

time for managers 

c. To improve price stability of a stock by reducint 

its perceived earnings volatility 

7 Jatiningrum (2000) profitabilitas 

 

2.4.4  Sasaran Perataan Laba 

 Barnea et al (1976) dikutip dalam Belkaoui (2000:59) membedakan tiga 

dimensi perataan, sebagai berikut : 

1. Perataan malaui terjadinya peristiwa dan/atau pengakuan (smoothing through 

event’s accurrence and/or recognition), dapat menentukan waktu terjadinya 

teransaksi sedemikian rupa sehingga efek transaksi tersebut terhadap income 

akan cenderung memperkecil variasinya dari waktu ke waktu. Waktu 

terjadinya peristiwa yang direncanakan (misalnya riset dan pengembangan) 

sebagian besar akan merupakan fungsi dari aturan akuntansi yang mengatur 

tentang pengakuan akuntansi terhadap peristiwa tersebut. 

2. Perataan melalui alokasi dari waktu ke waktu  (smoothing through allocation 

over time), berkaitan dengan terjadinya dan pengakuan suatu peristiwa, 

manajemen memiliki kebebasan yang lebih untuk  mengendalikan penentuan 

periode yang dipengaruhi oleh kuantifikasi peristiwa tersebut. 

3. Perataan melalui klasifikasi (smoothing through classification), ketika statistik 

laporan income selain income bersih (nilai bersih semua pendapatan dan 

biaya) merupakan objek perataan, manajemen dapat mengklasifikasi elemen-

elemen dalam laporan income untuk mengurangi variasi dari waktu ke waktu 

dalam statistic tersebut. 

Menurut Liauw She Jin dan Mas’ud Machfoedz (1998) instrumen 

yang digunakan dalam perataan laba antara lain: 

• Pendapatan 

• Deviden 

• Perubahan dalam kebijakan akuntansi 



• Biaya pension 

• Pos luar biasa 

• Kredit pajak investasi 

• Depresiasi dan biaya tetap 

• Perbedaan mata uang 

• Klasifikasi akuntansi dan pencadangan 

 

2.4.5  Teknik Merekayasa Laba 

 Foster (1986) mengatakan bahwa unsur-unsur laporan keuangan yang 

sering dipakai untuk perataan laba adalah: 

1. Unsur Penjualan  

a. Saat pembuatan faktur 

Misal: penjualan yang sebenarnya untuk periode yang akan datang, 

pembuatan fakturnya dilakukan pada periode ini dan dilaporkan sebagai 

penjualan pada periode ini. 

b. Pembuatan pesanan atau penjualan fiktif 

c. Downgrading (penurunan) produk, misalnya, dengan cara 

mengklasifikasikan produk yang belum rusak ke dalam kelompok 

produk rusak dan selanjutnya dilaporkan telah terjual dengan harga lebih 

rendah dari sebenarnya. 

2. Unsur Biaya 

a. Memecah-mecah faktur 

Misal faktur untuk sebuah pembelian atau pesanan dipecah menjadi 

beberapa pembelian atau pesanan dan selanjutnya dibuat beberapa faktur 

dengan tanggal yang berbeda kemudian dilaporkan dalam beberapa 

periode akuntansi. 

b. Mancatat biaya dibayar dimuka (prepayment) sebagai biaya 

Misal melapor biaya advertensi dibayar dimuka untuk tahun depan 

sebagai biaya advertensi tahun ini. 

 

 



Teknik untuk merekayasa laba dapat dilakukan dengan cara: 

1. memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi dengan cara 

manajemen mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi 

akuntansi antara lain: estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun 

waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi 

biaya garansi, dll. 

2. mengubah metode akuntansi 

contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi 

angka tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

3. menggeser periode biaya atau pendapatan 

contoh: rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: 

• mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian sampai periode 

akuntansi berikutnya 

• mempercepat/menunda pengeluaran untuk promosi sampai periode 

akuntansi berikutnya 

• kerjasama dengan vendor untuk mempercepat/menunda pengiriman 

tagihan sampai periode akuntansi berikutnya 

• mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan 

• menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba 

• mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai 

 

2.4.6  Metode Pendeteksian Perataan Laba 

Adapun metode pendeteksian perataan laba dapat dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu: 

Tabel 2.2 

Metode Pendeteksian Peratan Laba 

No Nama Peneliti 

(tahun) 

Metode Pendeteksian 

1 Copeland 

(1968) 

1. mendapatkan informasi langsung dari manajemen 

melalui interview, kuesioner, dan pengamatan 



2. menanyakan kepada pihak lain yang mempunyai 

hubungan dengan perusahaan (missal: akuntan publik 

perusahaan yang bersangkutan) 

3. melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan atau 

laporan kepada lembaga pemerintah (ex-post data) 

2 Imhoff 

(1977) 

Imhoff menetapkan sales sebagai variabel independen 

dengan asumsi bahwa sales bukan merupakan objek 

perataan. Imhoff meregresikan income dan sales 

berdasarkan waktu dimana: 

Income = α + β (time) dan 

Sales = α + β (time) 

Imhoff kemudian menetapkan variabilitas sebagai ukuran 

dari R2 untuk setiap regresi tersebut di atas. Imhoff 

menentukan keberadaan perilaku income smoothing 

berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

a. aliran laba yang stabil dan asosiasi yang lemah antara 

sales dan income 

b. terdapat suatu aliran income yang stabil dan aliran sales 

yang berubah-ubah 

3 Eckel 

(1981) 

Membandingkan variabilitas laba dengan variabilitas 

penjualan, dimana jika kovarian (CV) laba lebih kecil atau 

kurang dari kovarian (CV) penjualan, maka perusahaan 

yang bersangkutan dikategorikan sebagai income 

smoothers (melakukan income smoothing) jika sebaliknya 

maka perusahaan tersebut dikategorikan sebagai Non-

income smoothers (tidak melakukan income smoothing) 

CVΔi < CVΔs = Income smoothers 

CVΔi > CVΔs = Non-income smoothers 

Sumber : www.ssrn.com

http://www.ssrn.com/


2.5 Model Eckel 

Dari ketiga model pendeteksian laba, yaitu Copeland (1968), Imhoff 

(1977), dan Eckel (1981), yang paling umum dan banyak digunakan oleh para 

peneliti dari berbagai Negara untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam 

kelompok inceme smoothers (melakukan income smoothing) atau non income 

smoothers (tidak melakukan income smoothing) adalah model Eckel (1981). 

Model Eckel ini membandingkan kovarian laba (CV∆I) dengan kovarian 

penjualan (CV∆S), mana yang lebih besar. Suatu perusahaan dikategorikan 

sebagai income smoothers jika kovarian labanya lebih kecil dari kovarian 

penjualan (CV∆I < CV∆S) dan sebaliknya, jika CV∆I > CV∆S maka perusahaan 

dikategorikan sebagai non income smoothers. 

∆I merupakan perubahan laba dalam satu periode, ∆S merupakan perubahan 

penjualan/pendapatan dalam satu periode. CV merupakan koefisian variasi dari 

variabel, yaitu standar deviasi ∆I atau ∆S dibagi dengan rata-rata ∆I atau ∆S. 

 Koefisien variasi (coefficient of variation/CV) dimaksud di atas, untuk 

penjualan/pendapatan (sales/revenue) dan laba (income), dapat dirumuskan 

sebagai barikut: 

I
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Δ
Δ

=Δ
σ   

S
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Δ
Δ
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Keterangan: 

σ∆I = Standar deviasi perubahan laba dalam satu periode 

σ∆S = Standar deviasi perubahan penjualan/pendapatan dalam satu periode 

∆I = Rata-rata perubahan laba dalam datu periode 

∆S = Rata-rata perubahan penjualan/pendapatan dalam satu periode 

Penggunaan model Eckel dalam rangka menentukan apakah suatu 

perusahaan melakukan praktik income smoothing atau tidak melakukan praktik 

income smoothing dalam berbagai penelitian empiris terdahulu adalah 

berdasarkan pertimbangan-pertimbngan sebagai berikut: 

1. Model Eckel ini telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik di luar 

negeri maupun di Indonesia. 



2. Laba yang digunakan dalam model Eckel ini adalah laba yang sesungguhnya 

terjadi, atau tidak menggunakan proyeksi laba, sehingga laba yang digunakan 

dalam perhituungan akan bersifat objektif. 

3. Penjualan/pendapatan yang digunakan adalah penjualan/pendapatan bersih 

yang sesungguhnya terjadi. 

Selain hal-hal tersebut diatas, Ashari dkk. (1994) juga mengungkapkan 

kelebuhan-kelebihan model Eckel, yaitu antara lain: 

1. Objektif dan didasarkan pada perhitungan statistik yang dapat menghasilkan 

pemisahan yang jelas antara perusahaan perata laba dengan bukan perata laba. 

2. Tidak tergantung pada prediksi laba, dan pembuatan model yang diperlukan 

untuk penetapan laba yang diharapkan, pengujian biaya, atau pertimbangan 

subjektif lainnya. Biasanya, pembuatan model pengharapan (expectation 

models) sulit dilakukan dan dapat menghasilkan kesimpulan yang 

mengandung kesalahan. 

3. Model Eckel tersebut mengukur perataan dengan cara merata-ratakan 

pengaruh beberapa variabel perataan dan untuk mengidentifikasikan pertain 

diperlukan waktu lebih dari satu periode. 

 

2.6 Risiko 

2.6.1  Pengertian Risiko 

 Menurut Arthur J. Keown (2005:190) : 

“Risk is the prosrect of unfavorable outcome. This concept measured 

operationally as the standard deviation or beta”. 

 Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan adanya kerugian dari suatu 

dana atau modal yang ditanamkan pada suatu investasi, sebagai pengaruh dari 

ketidakpastian. 

 Lawrence J. Gitman (2006:226) memberikan definisi risiko sebagai 

berikut: 

“Risk is the chance of financial loss, or more formally, the variability of 

return associated with a given assets”. 



 Dalam teori investasi dikenal tiga jenis investor yang dibedakan menurut 

sikapnya terhadap risiko, yaitu: 

1. Investor yang senang menghadapi risiko (risk seeker) 

2. Investor yang anti terhadap risiko (risk adverse) 

3. Investor yang acuh terhadap risiko (risk netral) 

Kelompok yang senang menghadapi risiko (risk seeker) bila dihadapkan 

dengan dua pilihan, yaitu investasi yang kurang mengandung risiko atau investasi 

yang mengandung risiko dengan perkiraan jumlah hasil pengembalian yang sama 

akan lebih suka memilih jenis investasi yang lebih mengandung risiko, investor 

jenis ini hanya meminta tambahan keuntungan yang lebih kecil untuk setiap 

tambahan risiko yang dihadapi. 

Tetapi bagi investor yang anti terhadap risiko (risk adverse) bila 

dihadapkan dengan dua investasi tersebut akan cenderung menjatuhkan 

keputusannya kepada investasi yang kurang mengandung risiko, investor ini lebih 

senang pada pilihan investasi dengan  risiko yang lebih kecil dengan tingkat 

keuntungan yang sama. 

Sedangkan untuk investor yang acuh terhadap risiko (risk netral) tidak 

akan peduli pada investasi mana yang akan dia ambil, investor ini hanya akan 

meminta kenaikan tingkat keuntungan yang sama untuk setiap kenaikan risiko. 

Walaupun sudah jelas ada pihak yang menyenangi risiko dan ada juga 

pihak yang acuh terhadap risiko, namun dari hasil pengamatan menunjukkan 

bahwa para manajer maupun para pemilik perusahaan cenderung untuk bersikap 

menghindari risiko. Fudenberg dan Tirole, dalam Hanna MS dan Zaki 

Baridwan (2000) konsep perataan penghasilan mengasumsikan bahwa investor 

adalah orang yang menolak risiko.  

Risiko dari suatu investasi ini diukur dengan besarnya varians atau 

standard deviasi dari hasil yang diharapkan (expected return), semakin besar 

tingkat penyebaran (varians), maka investasi tersebut semaki berisiko. 

 

 

 



2.6.2  Jenis-Jenis Risiko 

 Risiko dapat dibedakan menjadi : 

1. Systematic Risk (Market Risk) 

Risiko sistematis merupakan risiko yang mempengaruhi sebagian besar 

kekayaan (assets) dalam portofolio. 

Menurut Suad Husnan dalam Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis 

Sekuritas (2004:161-162), memberikan pengertian sebagai berikut: 

“risiko sistematis merupakan risiko yang selalu ada dan tidak bisa 
dihilangkan dengan diversifikasi (menambah jumlah jenis saham yang 
membentuk portofolio). Disebut risiko pasar karena fluktuasi 
keuntungan disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi semua 
perusahaan yang beroperasi, faktor-faktor tersebut antara lain kondisi 
perekonomian dan kebijakan pajak”. 
 

Risiko sistematis terdiri dari : 

a. Risiko Daya Beli (purchasing power risk), yaitu risiko penurunan daya 

beli (nilai riil) investasi karena adanya inflasi. 

b. Risiko Tingkat Bunga (interest rate risk), yaitu kemungkinan hasil dari 

suatu investasi menjadi lebih baik (buruk) karena adanya perubahan 

tingkat bunga, seperti kenaikan bunga deposito yang menurunkan nilai 

wajar Obligasi. 

c. Risiko Politik (political risk), yaitu risiko yang timbul karena ada fluktuasi 

hasil (return) yang dipengaruhi oleh stabilitas Negara. 

d. Risiko Nilai Tukar (currency/exchange risk), yaitu risiko yang berkaitan 

dengan perubahan nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing. 

2.  Unsystematic Risk (Unique/Asset-Specific/Diversifiable Risk) 

Risiko tidak sistematis adalah risiko yang mempengaruhi kinerja suatu 

kekayaan (assets) tertentu/khusus dalam portofolio. 

Menurut Suad Husnan dalam Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis 

Sekuritas (2004:161), memberikan pengertian sebagai berikut: 

“risiko tidak sistematis merupakan risiko yang bisa dihilangkan dengan 

melakukan diversifikasi (menambah jumlah jenis saham yang 

membentuk portofolio)”. 



Secara umum risiko ini terdiri dari : 

a. Risiko Kredit/Perusahaan (Company/Credit Risk), terdiri dari : 

1. Risiko Bisnis (Bussines Risk), yaitu risiko yang melekat dalam suatu 

bidang usaha tertentu, seperti dalam usaha perbankan salah satu risiko 

bisnisnya adalah tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada 

nasabah. 

2. Risiko Keuangan (Financial Risk), yaitu risiko karena penggunaan 

hutang dalam menjalankan suatu usaha. 

b. Risiko Industri/Sektor (Sector/Industry Risk), yaitu risiko karena 

melakukan investasi pada suatu industri tertentu, seperti pada sektor 

perbankan salah satu risikonya adalah ketatnya peraturan dalam 

operasionalnya. 

 

2.6.3  Pengelolaan Risiko 

 Cara umum yang digunakan untuk mengeliminasi risiko dalam 

pengelolaan risiko adalah diversifikasi (diversification), yaitu 

penurunan/penghapusan risiko melalui penambahan kekayaan/surat berharga 

dalam suatu portofolio. 

Prinsip dasar diversifikasi, yaitu : 

1. semakin banyak jumlah kekayaan/aktiva dalam suatu portofolio, maka risiko 

(yang diukur dengan standar deviasi) akan menurun/terhapus. 

2. berdasarkan rumus standar deviasi untuk portofolio (√variance), menunjukan 

bahwa untuk menurunkan risiko, penembahan kekayaan harus memiliki 

koefisien korelasi (Y) yang negative dengan kekayaan yang telah ada dalam 

portofolio sebelumnya. 

3. berdasarkan jenis risiko yang ada, hanya risiko yang tidak sistematis yang 

dapat dihapuskan, sementara itu risiko sistematis tidak dapat dihapuskan. 

 

 

 

 



2.7 Return 

 Investor biasanya menginvestasikan dananya melalui wahana yang 

diharapkan memberikan return yang memadai, dan pasar modal merupakan 

wahana alternatif bagi para investor. 

 Pengertian umum dari return adalah suatu hasil pengembalian yang 

diperoleh dari suatu dana atau modal yang ditanamkan pada suatu investasi. Baik 

berupa asset riil (real asset) maupun asset keuangan (financian asset). 

Menurut Gitman (2006;226),  

“The return is the total gain or loss experiencd on investment over a 
given period of time, calculated by dividing the asset’s cash distributions 
during the period, plus change in value, by its beginning of periode 
investment value”. 

 

2.7.1  Return Saham 

 Salah satu jenis investasi yang cukup menerik minat publik adalah 

investasi dalam saham, secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan atas kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. 

Wujud saham adalah berupa kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas 

adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. 

 M. Samsul (2006:291) menyatakan bahwa hasil yang diharapkan dari 

investasi saham adalah return saham, yaitu pendapatan yang dinyatakan dalam 

persentase dari modal awal investasi  Pendapatan investasi dalam saham ini 

meliputi keuntungan jual beli saham, dimana jika untung disebut capital gain dan 

jika rugi disebut capital loss. Selain dari capital gain, investor juga akan 

menerima deviden tunai setiap tahunnya. Pembagian deviden tunai diputuskan 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas usulan direksi perusahaan. 

 Rumus perhitungan return saham dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

1. 
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(Muhammad Samsul, 2006:292) 

Keterangan : 



Ri,t = return saham i untuk waktu t (hari, bulan, tahun berjalan, dan 

sebagainya) 

Pit = price, yaitu harga untuk waktu t 

Pit-1 = price, yaitu harga untuk waktu sebelumnya (kemarin, bulan lalu, 

tahun lalu, dan seterusnya) 

Dit = deviden tunai 

Karena ada kemungkinan capital loss, maka Ri,t dapat negatif. 

2. 
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(Muhammad Samsul, 2006:292) 

Keterangan : 

Ri,t = return saham individual untuk waktu t (hari, bulan, tahun berjalan, 

dan sebagainya) 

IHSIt = Indeks Harga Saham Individual untuk waktu t 

IHSIt-1 = Indeks Harga Saham Individual untuk waktu sebelumnya 

Dt = deviden tunai 

 

2.7.2  Market Return (Return Pasar) 

 Definisi dari market return, menurut Lawrence J. Gitman (2000:257) 

adalah : 

“ market Return is the return on the market portofolio of all traded 

securities”. 

Gitman berpendapat bahwa portofolio merupakan suatu collection atau 

sekumpulan dari assets. 

Rumus perhitungan Market Return (return pasar) dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 
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(Imelda Wijiyanti, Yanny WD, Njo Anastasia (2003)) 

 

 



Keterangan : 

Rm   = Market Return (Return Pasar) 

IHSGt  = Indeks Harga Saham Gabungan pada waktu ke t 

IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan pada waktu ke t-1 

Return pasar itu sendiri merupakan suatu tingkat keuntungan seluruh 

saham yang ada di bursa dan diwakili oleh Indeks Harga saham Gabungan 

(IHSG). 

 

2.7.2.1 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 

Indeks Harga Saham Gabungan (composite stock price index) merupakan 

indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang terdapat di Bursa Efek. Sementara 

itu, pihak di luar bursa efek tidak tertarik menerbitkan IHSG karena indeks 

tersebut masih kalah manfaatnya dengan indeks harga saham parsial, seperti untuk 

keperluan hedging. IHSG dihitung dengan menggunakan metode indeks harga 

rata-rata tertimbang dari nilai pasar (pembobotan berdasarkan nilai pasar). 

Rumus dasar perhitungannya sebagai berikut : 

%100Χ
∑
∑

=
NilaiDasar
NilaiPasarIndex  

Nilai pasar adalah jumlah saham hari tertentu (hari indeks dihitung) dikalikan 

dengan harga pasar pada hari yang sama. Sedangkan nilai dasar adalah jumlah 

saham pada hari dasar (hari pertama saham dicatat) dikalikan dengan harga pasar 

pada hari dasar. 

IHSG dapat berubah setiap hari dikarenakan oleh : 

1. Perubahan harga pasar yang terjadi setiap hari 

2. Adanya saham tambahan yang berasal dari emisi baru, yaitu masuknya emiten 

baru yang tercatat di Bursa Efek, atau terjadinya tindakan corporate action 

berupa split, right, waran, deviden saham, saham bonus, dan saham konversi. 

Naik atau turunnya IHSG tidak berarti seluruh jenis saham mengalami 

kenaikan atau penurunan harga, hanya sebagian saja yang mengalami kenaikan 

dan sebagian lagi yang mengalami penurunan. Jika harga suatu jenis saham naik 

dan IHSG juga naik, maka saham tersebut memiliki korelasi positif dengan 



kenaikan IHSG, dan jika harga suatu jenis saham naik tetapi nilai IHSG turun, 

berarti saham tersebut memiliki korelasi negative terhadap nilai IHSG. 

Pengetahuan mengenai korelasi perubahan harga suatu jenis saham dan 

perubahan indeks harga pasar sangat penting untuk menghitung risiko dari jenis 

saham terhadap risiko pasar (market risk) atau biasa disebut dengan beta saham i 

(βi).  

 

2.8  Risiko Pasar yang Diukur dengan Beta (Alat Pengukuran Risiko 

Sistematis) 

2.8.1  Pengertian Beta 

Pengertian beta, seperti diungkapkan oleh Jogiyanto (2007:237), adalah: 
 
“Pengukur risiko sistematis yang digunakan untuk mengukur 
volatilitas (volatility) return suatu sekuritas atau return portifolio  
terhadap return pasar. Semakin besar return suatu saham 
berfluktuasi terhadap return pasar, semakin besar risiko 
sistematisnya.” 
 
Gitman (2006:247) memberikan pengertian beta sebagai berikut : 

“The coefficient beta is relative measure of non-diversifiable risk. An 
index of the degree of movement of an asset’s return in response to a 
change in the market return. An asset’s historical returns are used in 
finding the asset’s beta coefficient”. 
Arthur J. Keown, Martin, Petty, dan Scott dalam buku Financial 

management (2005) mendefinisikan beta, yaitu : 

“Beta of the relationship between an investment’s returns and the 

market’s return. This is a measure of the investment’s non diversifiable 

risk”. 

Jadi risiko sistematis dari suatu sekuritas atau portofolio yang relatif 

terhadap risiko pasar dapat diukur dengan beta. Beta suatu sekuritas adalah 

kuantitatif yang mengukur sensitifitas keuntungan dari suatu sekuritas dalam 

merespon pergerakan keuntungan pasar. Semakin tinggi tingkat beta, semakin 

tinggi risiko sistematik yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. 



Suad Husnan (2004) menyatakan bahwa saham dengan beta lebih besar 

dari satu merupakan saham yang sangat peka terhadap perubahan pasar dan 

disebut dengan saham agresif, sedangkan saham dengan beta kurang dari satu 

merupakan saham yang tidak peka terhadap perubahan pasar dan disebut juga 

dengan saham defensive. Dengan demikian, untuk saham-saham yang agresif bila 

terjadi perubahan (baik naik maupun turun) tingkat hasil pengembalian portofolio 

sebesar 10%, maka tingkat hasil pengembalian saham-saham tersebut berubah 

dengan arah yang sama sebesar 10%. Keadaan yang sebaliknya berlaku untuk 

saham-saham defensive.  

 

2.8.2  Jenis-Jenis Beta 

Menurut Elton dan Gruber (1994), seperti yang dikuti oleh Jogiyanto 

(2007:239), beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang 

menggunakan data histories. Beta yang dihitung berdasarkan data historis ini 

selanjutnya dapat digunakan untuk mengestimasi beta masa datang. Bukti-bukti 

empiris menunjukkan bahwa beta historis mampu menyediakan informasi tentang 

beta masa depan   

 Analisis sekuritas dapat menggunakan data historis dan kemudian 

menggunakan faktor-faktor lain yang diperkirakan dapat mempengaruhi beta 

masa depan. 

Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data historis berupa : 

1. Data Pasar (return-return sekuritas dan return pasar) 

2. Data Akuntansi (laba-laba perusahaan dan laba indeks pasar) 

3. Data Fundamental (menggunakan variabel-variabel fundamental) 

Dari data tersebut beta dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Beta Pasar 

2. Beta Akuntansi  

3. Beta Fundamental 

 

 

 



2.8.2.1 Beta Pasar 

Beta pasar adalah beta yang dihitung dengan data pasar. Beta pasar dapat 

diestimasi dengan mengumpulkan nilai-nilai historis return dari suatu sekuritas 

dan return dari pasar selama periode tertentu, misalnya selama 60 bulan untuk 

return bulanan atau 200 hari untuk return harian. Dengan asumsi bahwa 

hubungan antara return-return sekuritas dan return-return pasar adalah linier, 

maka beta dapat diestimasi secara manual dengan memplot garis diantara titik-

titik return atau dengan teknik regresi. 

Teknik regresi untuk mengestimasi beta suatu sekuritas dapat dilakukan 

dengan menggunakan return-return sekuritas sebagai variable dependen dan 

return-return pasar sebagai variable independent. Persamaan regresi yang 

dihasilkan dari data time series ini akan menghasilkan koefisien beta yang 

diasumsikan stabil dari waktu ke waktu selama masa periode  observasi. Jika beta 

bersifat stabil, semakin lama periode observasi yang digunakan dalam persamaan 

regresi, semakin baik (karena kesalahan pengukurannya semakin kecil) hasil dari 

beta. Akan tetapi apabila periode observasi terlalu lama, anggapan beta stabil dan 

konstan kurang tepat, karena sebenarnya beta berubah dari waktu ke waktu. 

Persamaan regresi yang digunakan untuk mengestimasi beta dapat 

didasarkan pada metode indeks tunggal atau model pasar, yaitu : 

imti RRi l++= .βα  

Dari persamaan tersebut, koefisien βi merupakan beta sekuritas ke-i yang 

diperoleh dari teknik regresi berikut : 
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(Jogiyanto, 2007) 

Rm = Return Market (Pasar) 

Ri = Return Saham 

  

 

 



2.8.2.2 Beta Akuntansi 

Beta akuntansi seperti laba akuntansi (accounting earnings) dapat juga 

digunakan untuk mengestimasi beta. Beta akuntansi ini dapat dihitung dengan 

cara yang sama dengan beta pasar (yang menggunakan data return), yaitu dengan 

mengganti data return dengan data laba akuntansi. Beta akuntansi dengan 

demikian dapat dihitung dengan rumus : 
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,

2
,

σ
σ

=  

(Jogiyanto, 2007) 

Keterangan : 

hi  = Beta akuntansi sekuritas ke-i 

σ laba ,iM  = Kovarian antara laba perusahaan ke-i dengan indeks laba pasar 

σ 2 laba ,M  = Varian dari indeks laba pasar 

Jogiyanto (2007:249) menyatakan bahwa indeks laba pasar dapat dihitung 

berdasarkan rata-rata laba akuntansi untuk portofolio pasar. Beta akuntansi 

digunakan pertama kali oleh Brown dan Ball yang menggunakan persamaan 

regresi untuk mengestimasinya. Brown dan Ball menggunakan perubahan laba 

akuntansi untuk menghitung beta akuntansi dan menghasilkan kesimpulan bahwa 

beta akuntansi cukup berhubungan dengan beta pasar. 

Keown, Martin, Petty, dan Scott (2005:383) mengemukakan pendapat 

mengenai beta akuntansi, yaitu: 

“Accounting beta method attempts to directly estimate a project’s or 

division’s beta the same business as the project or division”. 

Untuk mengestimasi beta suatu proyek menggunakan data akuntansi, kita hanya 

perlu melakukan time series regression return on assets suatu divisi terhadap 

market index. Koefisien regresi dari persamaan itu akan menjadi beta akuntansi 

dari proyek tersebut dan merupakan pengukuran yang tepat dari beta proyek 

tersebut untuk mengukur risiko sistematisnya. 

 

 



2.8.2.3 Beta Fundamental 

Beaver, Kettler, dan Scholes (1970), dalam Jogiyanto (2007:251), 

mengembangkan penelitian Brown dan Ball dengan menyajikan perhitungan beta 

menggunakan beberapa variable fundamental. Variabel-variabel yang dipilih 

merupakan variabel yang dianggap berhubungan dengan risiko karena beta 

merupakan alat pengukur risiko. Dengan argumentasi bahwa risiko dapat 

ditentukan menggunakan kombinasi karakteristik pasar dari sekuritas dan nilai-

nilai fundamental perusahaan, maka kombinasi ini akan membantu dalam 

mengestimasi dan memprediksi beta. Walaupun variabel-variabel tersebut secara 

umum dianggap bervariasi dengan risiko, tetapi secara teori mungkin tidak 

semuanya berhubungan dengan risiko. Variabel-variabel yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Devidend Payout 

Deviden payout diukur sebagai deviden yang dibayarkan dibagi dengan laba 

yang tersedia untuk pemegang saham umum. Lintner (1956), seperti dikutip 

oleh Jogiyanto (2007:252), memberikan alasan rasional bahwa perusahaan-

perusahaan enggan untuk menurunkan deviden. Jika perusahaan memotong 

deviden, maka akan dianggap sebagai sinyal yang buruk karena perusahaan 

bisa dianggap sedang membutuhkan dana. Oleh karena itu, perusahaan yang 

mempunyai risiko tinggi cenderung untuk membayar dividend payout lebih 

kecil supaya nanti tidak mamotong deviden jika laba yang diperoleh turun. 

Umtuk perusahaan yang berisiko tinggi, probabilitas untuk mengalami 

penurunan laba sangat tinggi. Dari hasil pemikiran ini, maka dapat 

disimpulkan adanya hubungan yang negatif antara risiko dan dividend payout, 

yaitu risiko tinggi sedangkan dividend payout rendah. Karena beta merupakan 

pengukur risiko, maka dapat pula dinyatakan bahwa beta dan dividend payout 

mempunyai hubungan yang negatif. 

2. Asset Growth 

Variabel pertumbuhan aktiva (asset growth) didefinisikan sebagai perubahan 

(tingkat pertumbuhan) tahunan dari aktiva total. Variabel ini diprediksi 



mempunyai hubungan positif dengan beta, tetapi hubungan ini tidak didukung 

oleh teori. 

3. Leverage 

Leverage didefinisikan sebagai nilai buku total hutang jangka panjang dibagi 

dengan total aktiva. Leverage diprediksi mempunyai hubungan positif dengan 

beta. Bowman (1980) menggunakan nilai pasar untuk total hutang dalam 

menghitung leverage dan mendapatkan hasil yang tidak berbeda jika 

digunakan dengan nilai buku. 

4. Liquidity 

Likuiditas diukur sebagai current ratio, yaitu aktiva lancar dibagi dengan 

hutang lancar. Likuiditas diprediksi mempunyai hubungan yang negatif 

dengan beta, yaitu secara rasional diketahui bahwa semakin likuid perusahaan, 

semakin kecil risikonya. 

5. Asset Size 

Variabel ukuran aktiva (asset size) diukur sebagai logaritma dari total aktiva. 

Variabel ini diprediksi mempunyai hubungan yang negatif dengan risiko. 

Ukuran aktiva dipakai sebagai wakil pengukur (proxy) besarnya perusahaan. 

Perusahaan besar dianggap mempunyai risiko yang lebih kecil. Perusahaan 

besar cenderung menginvestasikan dananya ke proyek yang mempunyai 

varian rendah dengan beta yang lebih rendah untuk menghindari laba yang 

berlebihan. Dengan berinvestasi kepada proyek dengan beta rendah, akan 

menurunkan risiko dari perusahaan. 

6. Earnings Variability 

Variabilitas laba diukur dengan nilai deviasi standar dari price earnings ratio 

(PER) atau rasio P/E (harga sahan dibagi dengan laba perusahaan). 

Variabilitas dari laba dianggap sebagai risiko perusahaan, sehingga hubungan 

antara variabel ini dengan beta adalah positif. 

7. Accounting Beta 

Beta akuntansi diperoleh dari koefisien regresi dengan variabel dependen 

perubahan laba akuntansi dan variabel independen adalah perubahan indeks 

laba pasar untuk laba akuntansi portofolio pasar. Karena beta akuntansi dan 



beta pasar keduanya merupakan pengukur risiko yang sama, maka keduanya 

diprediksi mempunyai hubungan yang positif. 

 

2.8.3  Keuntungan dan Kerugian Beta 

Bagi pengikut pola Capital Asset Pricing Model (CAPM), beta adalah 

pengukuran yang berguna. Variabilitas harga saham penting dalam 

mempertimbangkan penaksiran risiko. Jika ada yang menganggap bahwa risiko 

sebagai kemungkinan suatu saham kehilangan nilainya, beta telah dianggap 

sebagai suatu metode penilaian risiko. 

Beta menawarkan suatu pengukuran yang jelas dan bisa dihitung sehingga 

mudah digunkan. Walaupun perhitungan beta banyak variasinya, namun mudah 

umtuk dimengerti. 

Perhitungan beta yang didasarkan pada data historis mengakibatkan 

informasi yang dihasilkan kurang relevan dalam menyediakan informasi bagi 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Beta kurang bisa memenuhi 

kebutuhan investor yang ingin berinvestasi dalam investasi jangka panjang sebab 

saham dalam jangka waktu yang cukup panjang. Pergerakan harga saham selalu 

mengalami perubahan yang biasanya cukup signifikan. Tetapi bagi traders yang 

hanya bermaksud melakukan aksi jual dan beli dalam jangka waktu yang singkat, 

beta merupakan alat pengukuran risiko yang baik. 

 

2.9  Pengaruh Income Smoothing terhadap Risiko Pasar (Market Risk) 

Perataan laba merupakan tindakan yang dilakukan untuk menciptakan 

suatu aliran laba yang stabil agar dapat mengurangi risiko pasar atas saham 

perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga pasar perusahaan. Hal 

ini disebabkan karena aliran laba yang stabil mengurangi siklus alami laba yang 

dilaporkan sehingga mengakibatkan berkurangnya kovarian return saham dengan 

return pasar (market return) sehingga mengurangi risiko pasar yang dilaporkan. 

Laba yang stabil memberikan persepsi pada investor bahwa tingkat return 

saham yang diharapkan tinggi dan tingkat risiko dari portofolio saham rendah, 

sehingga tingkat kinerja dari perusahaan tersebut kelihatannya baik. 



Ketidakmampuan diprediksinya laba yang akan datang karena 

berfluktuasinya laba di masa lalu mempunyai hubungan dengan risiko pasar yaitu 

beta. Beta sebagai pengukur risiko sistematik merupakan pengukur volatilitas 

antara return suatu saham dengan return pasar. Semakin besar return suatu saham 

berfluktuasi terhadap return pasar, semakin besar risiko sistematiknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


