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ABSTRAKS! 


Perhatian in\'eS10~ yang ~ering terpus3t pada infonnasi laha tanpa memperhatikan 
proSCduf yang digunaknn IInwk menghasilkan informasi labs terseb"J:L mcndorong 
manajcl Ul1!uk Il~e;akukan llll:lllajemen atas laha alau manipulasi biaYi:L Salah saw Gara 
daJam rnanajemen labu yang sering dlgunakan adalan Pcrataa laba (lIlcom£' .'>'frwolhing) 
yang didcrinisikan :jebagai pCl:gurangall yang discngilja tcrhildap fluk.tuasi pada bcberapa 
ievel laba supaya dianggap normal bagl perusahaan. Tingkat laba yang d;pertimbangkan 
normal bagj perusahaan tHe-BUfut ecke! (1981) apahila koefisien variasi perubahan 
peniualan hersih !chih hesar dar! koctisicn variasi perubahan penghasilan bersib Tu.iuan 
manajer ml)jp,kukan perataan laba yaitu u!1tuk mcngurangt variabililas atas laba yang 
di!aporkan dan mcngt:rallgi fisiko pasnr ata, saham perU5<1haan, yang pada akhirnya dapal 
rneningkatkan ha:-ga pasar !,crm,ahaan Deng.an d..:-mikian tindakan pt:rataan laba dapat 
rncningbtkan pcrseps: pihak eksternal terhadap kemarr.;:man manaje:ncR 

TujlldH dilakukan penelitian ini adalah Mcngctahui ada atall t:daknya perbeciaan 
kine:-ja sahaP.l yang dinya!akan dengan ,.~t"ru dan risiko (beta) antara perusahaan yang 
mel:lKuka!l pe:ataa!l !aba dan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba pada 
peJ'Usaliaan yang terdathr di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

Penelitia!1 nien~guJlakan metode kuantitatif dcngan pc-riode pcnelitian 200! sampai 
dengan 200.1 yang mcnggunakan data sekunder yang terdiri dari harga saham bulanan 
yang dldapar dari harga saham pzda akhir bulan selama pefiode penelitian, data lHSG 
bulanan dan data laporan keuangao dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 
~OOO.2\)O 1.2002 dan 20m Penelirian ini mengacu pada penet!tian-peneHti<!n sebdumnya 
tetapl dengan mengeluarkan perusahaan keuangan dan perbankan sebagai sam pel, karena 
perusahaar.:-pertisahaan tersebut telah mengalami bao:,-'ak regulasi oleh pemcrintah dan 
mcnggunakan metodc pfffl>osh't' ,.,amplinx sebagal kriteria pemlllihan sam peL dengan 
dcmikiaa penelitiar, ini menghasilkan sampeI akhir sebanyak 228 perusahaan 
Pcngklasiflkasian pcrusahaan ke dalnm kelompok perata laba dan bukan pcrata laba 
mcnggunakan model Ecke!( 1981) dan menggunakan variabe! keuangan penghasilan 
operasi(PO), penghasilan sebclum paja~ (PSP) dan penghasila!1 bersih setelah pajak 
{pBSPj sebagm dasar k!nsifika:~i sampel 

Dengan menRlfunakan u~il hcda 2: rala-rata (independf!JlI s<uuplc t lest) pada penelilian 
inl mcnuhasi!kan 110 tidak dlwlak t:ntuh. kedua variabel r<!fUm dan fisiko (beta) yang 

~- . 
mea:berii<an kesimpulan bahwa !idak !erdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 
::.aham (retllrn daa risiko) pcrusahaan perala la"ba dan bubo perata laba 
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