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ABSTRAKSI 

Perataan laba (income smoothing) adalah cara yang digunakan oleh 
manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan 
target yang diinginkan. Tindakan perataan laba telah dianggap sebagai tindakan yang 
umum dilakukan oleh manajemen untuk mencapai maksud-maksud tertentu. Hal ini 
dapat dijelaskan bahwa sebenarnya perataan laba tidak mempunyai pengaruh secara 
langsung terhadap nilai saham perusahaan di pasar saham. Namun demikian ada 
perusahaan yang melakukan upaya ini dan umumnya akan dinilai positif. Penilaian 
positif ini dianggap bukan semata-mata karen a peristiwa perataan laba dalam arti 
sebenarnya tetapi adanya anggapan dari para investor bahwa tindakan perataan laba 
merupakan upaya dari manajemen untuk menunjukkan kondisi perusahaan yang 
bagus dengan laba yang stabil dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja saham 
perusahaan. 

Oleh karena itu fokus dalam penelitian ini adalah ingin mengetabui apakah 
ada perbedaan kinerja saham antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan 
perata laba yang diukur dengan variabel return dan risk saham khususnya pada 
perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Jakarta. 

Penelitian ini bersifat penelitian analisis (analytical research) yang dirancang 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Periode 
laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan periode 31 Desember 
1993, 1994, 1995, dan 1996 sedangkan indeks harga saham yang digunakan adalah 
indeks harga saham bulanan peri ode 1993, 1994, 1995, dan 1996. Alasan 
digunakannya periode tersebut karen a pada tabun-tabun itu dipandang dapat 
mencerminkan kondisi perekonomian yang stabil sebelum terjadinya krisis ekonomi. 
Sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 62 perusahaan 
manufaktur yang go public di Bursa Efek Jakarta antara tahun 1993-1996. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji 
beda rata-rata uji non parametrik Mann-Whitney untuk hipotesis return serta uji T 
untuk hipotesis risk. Penggunaan uji non parametrik Mann Whitney pada variabel 
return disebabkan pada penguj ian kenormalan data yang dilakukan sebelumnya 
menghasilkan kesimpulan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Hasil yang 
didapatkan dari pengujian yang dilakukan untuk kedua variabel return dan risk adalah 
dengan menerima Ho yang memberikan kesimpulan bahwa kinerja saham perusahaan 
perata laba tidak lebih bagus daripada kinerja saham perusahaan bukan perata laba 
atau dengan kata lain kinerja saham perusahaan perata laba sarna dengan perusahaan 
bukan perata laba. 

IV 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PERBEDAAN KINERJA SAHAM... DIAN NURHANI




