
Lampiran : 5 lbr 

Hal  : Permohonan Menjadi Responden

Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Sdr.(i): Investor 

Di tempat 

 

Dengan Hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama  : Irene 

NIM  : 04.30.0007 

Status  : Mahasiswi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang 

Alamat  : Jl. Puri Anjasmoro Blok L8, No. 7 Semarang 

Saat ini sedang melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi (S-1). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh persepsi atau motivasi 

Bapak/Ibu/Sdr.(i) terhadap tindakan manajemen perusahaan dalam melakukan 

perataan laba (income smoothing) untuk menstabilkan laba perusahaan. Judul 

penelitian adalah: 

”ANALISIS PENGARUH PERSEPSI DIMENSI INCOME SMOOTHING 

TERHADAP MOTIVASI INVESTOR DALAM BERINVESTASI  

DI BURSA EFEK JAKARTA” 

Penelitian ini berbentuk survey research, yang menggunakan instrument kuesioner 

dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Data yang terkumpul akan disajikan 

secara keseluruhan (bukan individu) dan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. 

Oleh karena itu, saya sangat berharap kesediaan Bapak/Ibu/Sdr.(i) untuk mengisi 

dan mengembalikan pada pimpinan perusahaan sekuritas atau perwakilan 

Anggota Bursa setempat. Saya mohon maaf sebelumnya karena hal ini akan 

menyita sedikit waktu Bapak/Ibu/Sdr.(i). 

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr.(i), saya ucapkan terima kasih. 

Semarang,    Juli 2007 

Pemohon, 

Irene 



FAKULTAS EKONOMI – MANAJEMEN 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 
 

PENELITIAN 
 

ANALISIS PENGARUH PERSEPSI DIMENSI INCOME 
SMOOTHING TERHADAP MOTIVASI INVESTOR DALAM 

BERINVESTASI DI BURSA EFEK JAKARTA 
 

 

Pengantar

Bersama ini, perkenalkan saya:  

Nama : Irene 

NIM  : 04.30.0007 

Memperkenalkan diri sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang yang sedang melakukan penelitian mengenai 

”Analisis Pengaruh Persepsi Dimensi Income Smoothing Terhadap Motivasi 

Investor Dalam Berinvestasi di Bursa Efek Jakarta”. 

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka peneliti mohon kesediaan 

bapak/ ibu/ saudara/ i untuk membantu menjawab pertanyaan yang ada sesuai 

dengan keadaan sebenarnya dan akan dijamin akan kerahasiaannya. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, dalam kesempatan yang baik ini, 

peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan apabila terdapat 

pernyataan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian, peneliti 

memohon maaf yang serendah-rendahnya. 

 

Hormat Saya,   

 

 

     (Irene)      

 

 



IDENTITAS RESPONDEN 

 

No. Responden   : …………………………. (diisi oleh  peneliti) 

Nama (Pribadi atau perusahaan) : ……………………………………. 

Pekerjaan / Jabatan   : ………………….. / ……………… 

Umur     : …………………… Tahun 

Jenis Kelamin    :         Laki-laki                 Perempuan 

Jenis Usaha    :         Manufaktur             Jasa           Dagang 

Pendidikan terakhir            :         SMU            S-1            S-2          Lainnya 

Status investor    :        Perorangan            Badan Usaha 

              Potensial 

Lama Investasi   : ……… Bulan / Tahun (Coret yang tidak 

perlu) 

 

 

KUESIONER (*) 

 

 

Cara Pengisian Kuesioner:

Nyatakanlah seberapa jauh pendapat Bapak/Ibu/Sdr. (i) terhadap pertanyaan di 

bawah ini, dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang 

tersedia, mulai angka 1 menunjukkan pendapat “Sangat Tidak Setuju” sampai 

angka 7 menunjukkan pendapat ”Sangat Setuju” dengan keterangan sebagai 

berikut: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Sangat                              Tidak                              Setuju                              Sangat 
Tidak          Setuju                                                                     Setuju 
Setuju 
 
 
 (*) Kuesioner ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mursalim (2006) 



I. PERATAAN LABA MELALUI TRANSAKSI AKRUAL (REAL 

SMOOTHING) 

Pengertian real smoothing pada penelitian ini adalah  persepsi investor terhadap 

praktek perataan laba yang dilakukan suatu perusahaan dengan memodifikasi 

biaya atau beban dari periode waktu yang satu ke periode waktu yang lain. 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 

1. Manajemen dapat menentukan waktu 

terjadinya transaksi perusahaan demi 

menstabilkan laba 

       

2. Pencatatan transaksi dapat ditunda 

untuk menstabilkan laba perusahaan 

       

3. Pencatatan transaksi dapat pula 

dipercepat untuk mencegah perubahaan 

laba yang tajam 

       

4. Transaksi yang sebenarnya (riil) 

dilakukan demi tingkat laba yang stabil 

       

5. Manajemen perusahaan akan berusaha 

mengurangi perubahan pelaporan laba 

tiap periode laporan keuangan 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PERATAAN LABA MELALUI PROSEDUR AKUNTANSI (ARTIFICIAL 

SMOOTHING) 

      Pengertian artificial smoothing pada penelitian ini adalah persepsi investor 

terhadap praktek perataan laba yang dilakukan suatu perusahaan dengan 

melakukan modifikasi pada perubahan prosedur akuntansi tertentu. 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 

6. Prosedur akuntansi yang ditetapkan 

dapat mengubah biaya dari suatu 

periode ke periode lainnya 

       

7. Prosedur akuntansi yang diterapkan 

juga dapat mengubah pendapatan dari 

suatu periode ke periode lainnya 

       

8. Perubahan metode akutansi secara 

sengaja dapat dilakukan untuk 

menormalkan laba 

       

9. Manajemen perusahaan memiliki 

metode tertentu dalam penentuan laba 

perusahaan 

       

10. Perataan laba dapat dilakukan melalui 

alokasi (pembagian) biaya sepanjang 

periode 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. PERATAAN LABA MELALUI KLASIFIKASI (CLASIFICATORY 

SMOOTHING) 

      Pengertian classificatory smoothing pada penelitian ini adalah persepsi 

investor terhadap praktek perataan laba yang dilakukan suatu perusahaan 

dengan melakukan modifikasi pada extraordinary item. 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 

11. Angka-angka dalam laporan laba rugi, 

selain laba bersih merupakan obyek 

perataan laba 

       

12. Manajemen perusahaan dapat 

mengelompokkan item pada laporan 

Laba Rugi untuk mengurangi variasi 

laba pada setiap periode 

       

13. Pengelompokan item pada laporan 

Laba Rugi dapat dilakukan untuk 

mengurangi perubahan laba dari 

periode ke periode 

       

14. Perataan laba difokuskan pada angka-

angka dalam Laporan Laba Rugi 

       

15. Objek perataan laba selain laba bersih 

adalah angka-angka pada Laporan 

Laba Rugi 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cara Pengisian Kuesioner:

Nyatakanlah seberapa jauh motivasi Bapak/Ibu/Sdr. (i) terhadap pernyataan di 

bawah ini, dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang 

tersedia, mulai angka 1 menunjukkan motivasi ”Sangat Tidak Setuju” sampai 

angka 7 menunjukkan motivasi ”Sangat Setuju” dengan keterangan sebagai 

berikut: 

1 2 3 4 5 6 7 

Sangat                              Tidak                              Setuju                              Sangat 
Tidak          Setuju                                                                     Setuju 
Setuju 
 
 
IV. MOTIVASI INVESTOR UNTUK BERINVESTASI 
 

No. Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 

16. Perusahaan dengan laba yang relatif stabil 

merupakan obyek investasi 

       

17. Laba yang relatif rata sepanjang periode 

akan memberikan return (tingkat 

pengembalian) yang diharapkan 

       

18. Laba perusahaan yang relatif normal akan 

memberikan dividen yang relatif normal 

pula 

       

19. Penetapan prinsip akuntansi umum dalam 

perusahaan merupakan sasaran investasi 

yang baik 

       

20. Pergerakan naik turunnya laba yang 

terlalu besar sepanjang periode, bukan 

sasaran investasi yang layak 

       

 

Komentar Bapak/Ibu tentang kuesioner ini (Jika ada): 

................................................................................................................... 

Terima kasih atas kerjasamanya 


	logo: 


