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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi perataan laba. Penelitian ini melibatkan 129 perusahaan yang
terdaftar secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005 dan
2006. Hasil hipotesis pertama menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh
positif dan signifikan terhadap tindakan perataan laba. Hasil hipotesis kedua
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan tidak
siknifikan terhadap tindakan perataan laba. Hasil hipotesis ketiga menunjukkan
bahwa deviden payout ratio tidak terbukti mempengaruhi tindakan perataan laba.
Hasil hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel risiko bisnis terbukti
mempengaruhi tindakan perataan laba. Hasil hipotesis kelima menunjukkan
pengaruh industri (perbankan-non perbankan) tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap tindakan perataan laba.
Kata kunci : perataan laba, profitabilitas, ukuran perusahaan, devident payout
ratio, risiko bisnis, perbankan-non perbankan.
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