
ABSTRAK 
Pengaruh Income Smoothing terhadap Risiko Saham pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 
 
 

Perataan Laba (Income Smoothing) adalah upaya yang dilakukan oleh pihak 
manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba, yang diharapkan mempunyai pengaruh 
yang bermanfaat bagi evaluasi kinerja manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan apakah income smoothing berpengaruh terhadap risiko saham perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

Target populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebelum 31 Desember 1999 dan telah 
mempublikasikan laporan keuangan tahun 2000 hingga tahun 2005. Sementara itu, 
sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel 
atas dasar kesesuaian antara karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan tertentu. 
Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah income smoothing yang diukur 
dengan menggunakan variabel laba operasi dan risiko saham pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2000-2005. Sedangkan metode penelitian 
yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan Time Series Study. 
perusahaan yang diteliti adalah perusahaan manufaktur yang mengeluarkan laporan 
keuangan tahun 2000-2005. Pengujian statistik menggunakan analisis regresi linier 
sederhana, dimana pengaruhnya diuji dengan menggunakan uji t. 

Untuk mengklasifikasikan sampel ke dalam kelompok perusahaan yang 
melakukan income smoothing dan yang tidak melakukan income smoothing digunakan 
index Eckel, sedangkan untuk menilai risiko saham menggunakan varians dari return. 
Dari penelitian diperoleh persamaan regresi Y = 0,030 + 0,00029X yang berarti setiap 
penambahan satu nilai perubahan laba operasi akan menyebabkan riaiko saham 
mengalami kenaikan sebesar 0,00029. Nilai koefisien determinasi sebesar 1,85% 
menunjukkan bahwa praktik perataan laba hanya mempunyai pengaruh sebesar 1,85% 
terhadap risiko saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Sedangkan sisanya 
sebesar 98,15% merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Dari hasil uji t yang dilakukan untuk menguji hipotesis yang diajukan 
dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = 17 diperoleh nilai t tabel 
sebesar 2,110, sedangkan nilai t hitung yang diperoleh dari perhitungan yaitu 0,549. Dengan 
membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel diketahui bahwa nilai t hitung  0,549 letaknya 
berada di antara -2,110 dan 2,110 atau -t tabel < t hitung < t tabel sehingga H0 diterima. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa income smoothing tidak 
berpengaruh terhadap risiko saham. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


