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A B S T R A K 

Repot/ 222012121/ 2016/ Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Income Smoothing 
Pada PT. Gozco Plantations Tbk Palembang / Teori Akuntansi. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui current ratio terhadap income 
smoothing, pengaruh gross profit margin terhadap income smoothing, pengaruh 
net profit margin terhadap income smoothing, pengaruh return on equity terhadap 
income smoothing, pengaruh return on asset terhadap income smoothing. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan yaitu 
data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 
dokumentasi. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
curreni ratio tidak berpengaruh terhadap income smoothing, gposs profit margin 
tidak berpengaruh terhadap income smoothing, net profit margin tidak 
berpengaruh terhadap income smoothing, return on equity tidak berpengaruh 
terhadap income smoothing, dan return on asset tidak berpengaruh terhadap 
income smoothing. 

Kata kunci : current ratio, gross profit margin, net profit margin, return on 
equity, return on asset, income smoothing 



A B S T R A C T 

Repot/222012121/2016 / The Influence of Financial Ratios toward Income Smoothing at PT. 
Gozco Tbk Palembang /Accounting Theory. 

This research is aimed at determining the influence of financial ratios toward income smoothing 
at PT Gozco Plantations Tbk Palembang. The type of this research was an associative research. 
The data sources were primary data and secondary data. To collect the data, the researcher 
used documentation. To analyze the data, the researcher used a quantitave-qualitative analysis. 
The results showed that the current ratio did not influence the income smoothing, gross profit 
margin income smoothing, net profit margin, and the income smoothing. 

Keywords: Financial Ratios, Income Smoothing 



B A B I 

P E N D A H U L U A N 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan di Indonesia pada era sekarang ini perlu melakukan income 

smoothing guna menarik minat pasar dalam berinvestasi, karena perhatian 

investor seringkali hanya terpusat pada prosedur yang digunakan peaisahaan 

untuk menghasilkan informasi laba tersebut Hal lain yang dilihat oleh para 

pihak berkepentingan adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan 

perusahaan salah satu cerminan dari kondisi suatu perusahaan, karena adanya 

banyak informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak. 

Fahmi (2011: 2) laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan 

tersebut Laporan keuangan memiliki 4 karakteristik utama yang harus 

dipenuhi, yaitu dapat dipahami, relevan, dapat dipercaya, dan dapat 

diperbandingkan. 

Mailono dan Agus (2010; 52) laporan keuangan yang baik dan akurat 

dapat memberikan manfaat antara lain dalam pengambilan keputusan 

investasi, keputusan pemberian kredit, penilaian aliran kas, penilaian sumber 

ekonomi, melakukan klaim terhadap sumber dana, menganalisis perubahan 

yang terjadi terhadap sumber dana serta menganalisis penggunaan dana. 

1 
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Sofyan (2007; 245) upaya menstabilkan laba {income smoothing) 

dilakukan dengan berbagai cara yaitu mengatur waktu kejadian transaksi, 

memilih prinsip atau metode alokasi, mengatur penggolongan antara laba 

operasi normal dan laba yang bukan dari operasi normal. Perataan laba 

digolongkan ke dalam 2 tipe, yaitu naturally smooth dan Inten-tionally Being 

Smoothed by Management. Naturally smooth (perataan secara alami) dimana 

tipe perataan laba terjadi begitu saja secara alami tanpa intervensi dari pihak 

manapun. Intentionally Being Smoothed by Management (perataan yang 

disengaja) dikenal juga dengan designed smoothing, pada designed smoothing, 

perataan yang terjadi diakibatkan adanya intervensi atau campur tangan dari 

pihak lain. 

Kinerja perusahaan dilihat dari laporan keuangan dapat dilakukan 

dengan menghitung rasio keuangan. Prastovvo (2015: 70) rasio merupakan 

teknik analisis laporan keuangan yang paling banyak digunakan. Ratio ini 

merupakan teknik analisis yang dapat memberikan jalan keluar dan 

menggambarkan symptom (gejala-gejala yang tampak) suatu keadaan. Rasio 

dapat menyiingkap hubungan dan sekaligus menjadi dasar pembandingan 

yang menunjukkan kondisi atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila 

kita hanya melihat komponen rasio itu sendiri. 

Rasio yang digunakan yaitu current ratio, gross profit margin, net 

profn margin, return on equity dan return on asset. Current ratio (CR) 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan total aset lancar yang dimi l ik i 
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perusahaan Gross profit margin (GPM) untuk mengukurefisiensi produksi 

dan penentuan harga perusahaan. Net profit margin (NPM) mencerminkan 

tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang 

diharapkan dari tingkat penjualan. Return on equity (ROE) mencerminkan 

seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari total ekuitas suatu perusahaan. 

Return on asset (ROA) mencerminkan seberapa besar laba bersih yang 

diperoleh dari total aset suatu perusahaan. 

PT Gozco Plantations Tbk. pada awalnya didirikan sebagai peaisahaan 

terbatas dengan nama PT Surya Gemilang Sentosa. PT. Gozco Plantations 

Tbk. (GZCO) beroperasi sebagai produsen minyak kelapa sawit dan inti sawit. 

Operasi GZCO meliputi penanaman pohon, produksi tandan buah segar dan 

pengolahan minyak kelapa sawit dan inti sawit untuk distribusi di Indonesia. 

GZCO beroperasi di Sumatera Selatan, Indonesia, dan memproduksi minyak 

kelapa sawit dan inti sawit dari tandan buah segar yang langsung dipanen dari 

perkebunan anak perusahaan yang selanjutnya diolah di pabrik pengolahan 

yang tertetak di sekitar perkebunan GZCO. 

Berikut data income smoothing yang telah dihitung pada PT Gozco 

Plantations Tbk Tahun 2011-2015. 

Tabel I . l 
Income Smoothing dan Rasio Keuangan PT Gozco Plantations T b k 

Tahun 20H-2015 

No Tahun CVAI CVAS Income 
Smoothing CR GPM NPM ROE ROA 

1 2011 195.146.14 316,229,30 0,617 0.79 31.64 33,91 11,20 5,90 
2 2012 277.806,88 400.458,47 0.694 1.51 38,81 23.94 6.06 3.04 
3 2013 2.724.389,44 305.401,26 8,921 0,75 20,46 -21.53 -6,12 -2-88 
4 2014 -565.255.04 307.238,95 -1,840 0,88 29,79 11.39 3,39 1,63 
5 2015 471,731,76 324,586,79 1,453 1.26 22,46 6,25 -1,15 -0,62 



4 

Sumber: Data Diolah, 2016 

Laba mempakan informasi penting dalam suatu laporan keuangan. 

Laporan laba ini penting untuk perhitungan pajak, menghitung dividen yang 

akan dibagikan. menjadi pedoman dalam menentukan kebijaksanaan investasi 

dan pengambilan keputusan, menjadi dasar dalam peramalan laba di masa 

yang akan datang, menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi, 

serta menilai prestasi atau kinerja peaisahaan Berdasarkan tabel I tersebut di 

atas dapat dilihat rasio income smoothing peaisahaan pada tahun 2014 

menunjukkan nilai negatif disebabkan perusahaan mengalami kerugian yang 

cukup tinggi di tahun sebelumnya. serta kenaikan penurunan laba perusahaan 

tidak stabil. Untuk itu perlu adanya peningkatan manajemen laba, dalam hal 

ini manajemen laba dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan, meliputi 

rasio keuangan seperti current ratio, gross profil margin, net profit margin, 

return on equity dan return on assets. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 'Pengaruh Rasio 

Keuangan Terhadap Income Smoothing Pada PT. Gozco Plantations 

T b k " . 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah. maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaruh current ratio terhadap income smoothing? 
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2. Bagaimanakah pengainh gross profit margin terhadap income smoothing'^ 

3. Bagaimanakah pengaaih net profit margin terhadap income smoothing^ 

4 Bagaimanakah pengaruh reliirn on equity terhadap income smoothing.^ 

5, Bagaimanakah pengaruh reiurn on asset terhadap income smoothing.'' 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut, 

maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; 

1 untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap income smoothing 

2 untuk mengetahui pengaruh gross profit margin terhadap income 

smoothing 

3 untuk mengetahui pengaruh nei profil margin terhadap income smoolhing 

4. untuk mengetahui pengaruh return on equity terhadap income smoothing 

5 untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap income smoothing 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya. 

1 Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih luas bagi penulis 

mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap income smoothing 

2. Bagi PT. Gozco Plantations Tbk 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh rasio 

keuangan terhadap income smoolhing pada PI Ciozco Plantations Tbk. 

3. Bagi Almamater 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan reterensi. wacana. masukan 

dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian 

selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap 

income smoolhing. 



B A B I I 

K A J I A N P U S T A K A 

A. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ginantra dan Putra (2015) 

dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Publik, Dividend Payou/ Ralio Dan Net Profn Margin Pada 

Perataan Laba Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

bagaimanakah pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan publik, dividend payout ralio dan net profil margin pada 

perataan laba* .̂ Tujuan dalam penelitian ini yaitu pengaruh profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, dividendpayoul ratio 

dan net profit margin pada perataan laba. 

Hasil pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa variabel NPM 

berpengaruh positif terhadap perataan laba sedangkan variabel 

profitabilitas, //>w/?c7a/ leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan publik 

dan DPR tidak berpengaaih positif terhadap perataan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Vivian (2015) dengan 

judul Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Income Smoothing 

dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating pada 

Peaisahaan Perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

Bursa Malaysia Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

7 
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bagaimanakah pengaruh rasio keuangan terhadap income smoothing 

dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating pada perusahaan 

perkebunan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. 

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio keuangan 

terhadap income smoothing dengan menukuran perusahaan sebagai 

variabel moderating pada perusahaan perkebunan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia dan Bursa Malaysia. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial hanya 

variabel reiurn on equity dan debt to total assets (DAR) yang 

berpengaruh negatif signifikan terhadap income smoothing dan secara 

simultan return on equity (ROE), debt to total assets (DAR) , dan current 

ratio (CR) berpengaruh terhadap income smoothing. Hasil penelitian ini 

juga menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan variabel 

moderating pada hubungan return on equity (ROE) terhadap income 

smoothing, debt to total assets (DAR) terhadap income .smoothing, net 

profit margin (NPM) terhadap income smoothing, dan curreni ratio (CR) 

terhadap income smoothing ETuran perusahaan sama-sama 

memperiemah hubungan negatif antara reiurn on equity (ROE) dan 

income smoolhing. hubungan negatif antara debt fo total a.s.seis (DAR) 

terhadap mcome smoothing, hubungan positif antara net profil margin 

(NPM) terhadap income smoothing, tetapi memperkuat hubungan negatif 

antara current ratio (CR) terhadap income smoothing. 
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Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Pariang (2015) dengan judul 

Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Perataan Laba Pada 

Perusahaan Perbankan Terbuka di Indonesia Rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah ada atau tidak pengaruh dari beberapa rasio 

keuangan perusahaan perbankan terbuka terhadap perataan laba. baik 

secara individual maupun simultan'^. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis dan mengidentifikasi apakah ada atau tidak pengaruh 

dari beberapa rasio keuangan perusahaan perbankan terbuka terhadap 

perataan laba, baik secara individual maupun simultan. 

Hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan. 

bahwa masing-masing variabel kinerja keuangan bank umum terbuka 

selama periode 2008-2012, yang dinyatakan dengan variabel NPL, PDN, 

LDR, CR dan CAR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Indeks Eckle atau Perataan Laba. Demikian juga yang kajian yang 

dilakukan secara simultan atau bersama-sama antara seluruh variabel 

indepeden dimaksud terhadap variabel dependen, juga diperoleh hasil 

penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan. 

Tabel I I . l 
Penelitian Sebelumnya 

No 
Nama, Tahun 

Judul, Penelitian Hasil 
Persamaan dan 

Perbedaan 
1 Ginantra dan Putra 

(2015) dengan 
judul Pengaruh 
Profitabilitas, 
Leverage. Ukuran 
Perusahaan, 
Kepemilikan 

Variabel NPM berpengaruh 
positif terhadap perataan laba 
sedangkan variabel 
profitabilitas,///tu'/zc/V// 
leverage, ukuran perusahaan, 
kepemilikan publik dan DPR 
tidak berpengaruh positif 

Persamaan dengan 
penelitian sekarang 
yaitu sama-sama 
meneliti tentang 
pengaruh terhadap 
perataan laba (income 
smoothing). 
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Publik, Dividend 
Payoin Ratio Dan 
Net Profit Margin 
Pada Perataan Laba 
Vivian (2015) 
dengan judul 
Analisis Pengaruh 
Rasio Keuangan 
Terhadap Income 
Smoothing dengan 
Ukuran Perusahaan 
sebagai Variabel 
Moderating pada 
Perusahaan 
Perkebunan yang 
Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia dan 
Bursa Malaysia 
Pariang(2015) ~ 
denganjudul 
Analisis Pengaruh 
Kinerja Keuangan 
Terhadap Perataan 
Laba Pada 
Perusahaan 
Perbankan Terbuka 
di Indonesia 

terhadap perataan laba pada 
perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 
Secara parsial hanya \ ariabel 
return on eqiiiry dan debt to 
total assets (DAR) vang 
berpengaruh negatif signifikan 
terhadap income smoothing 
dan secara simultan return on 
equity (ROE), debt to total 
assets (DAR). dan curreni 
ratio (CR) berpengaruh 
terhadap income smoothing. 

Masing-masing variabel 
kinerja keuangan bank umum 
terbuka selama periode 2008-
2012, yang dinyatakan dengan 
variabel NPE, PDN. LDR.^ 
CAR dan ROA tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan 
terhadap Indeks Eckle atau 
Perataan Laba 

Perbedaannya yaitu 
pada variabel yang 
diteliti dan objek 
penelitian 
Persamaan dengan 
penelitian sekarang 
yaitu sama-sama 
meneliti tentang 
pengaruh rasio 
keuangan terhadap 
income .smoothing 
Perbedaannya yaitu 
pada variabel yang 
diteliti dan objek 
penelitian 

Persamaan dengan 
penelitian sekarang 
yaitu sama-sama 
meneliti tentang 
pengaruh terhadap 
income smoothing 
Perbedaannya yaitu 
pada variabel yang 
diteliti dan objek 
penelitian. 

Sumber: Penulis, 2016 

B. Landasan Teori 

1. Laporan Keuangan 

a. Pengertiaii Laporan Keuangan 

Martono dan .Agus (2010 51} laporan keuangan (financial 

statement) merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu 

perusahan pada suatu saat tertentu Fahmi (20! 1 2} laporan 

keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 
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kondisi keuangan suatu perusahaan. dan iebih jauh informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan 

perusahaan tersebut 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009. 01.5) 

adalah. laporan keuangan adalah suatu petnajian terstruktur dari 

posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas 

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan 

suatu informasi terstruktur yang menggambarkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan dan gambaran kinerja keuangan perusahaan 

tersebut 

Karakter is t ik Laporan Keuangan 

Fahmi ( 2 0 I I 18). laporan keuangan memiliki 4 karakteristik 

utama yang harus dipenuhi. yaitu 

1) Dapal Dipahami 

Suatu informasi bermanfaal apabila dapat dipahami atau 

iiULierstamkibk' oleh para penggunanya Para pengguna 

laporan keuangan keuangan adalali pihak-pihak yang hcrasal 

dari berbagai kalangan dengan latai belakang pendidikan. 

profesi dan budaya vang berbeda-beda Laporan keuangan 

harus disajikan dengan bahasa yang sederhana. singkat. formal, 

dan inudah dipahami Namun perlu diketahui. penyajian 

informasi yang mudah dipahami ada kalanya suiit dilakukan 

Laporan keuangan sering dihaaiskan menggunakan istilah-
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istilah ilmu keuangan ataupun industri yang sulit dipahami 

oleh orang-orang awam. Penyajian informasi tersebut harus 

tetap dilakukan kerena sangat relevan bagi sebagian pengguna 

laporan keuangan 

2) Relevan 

Informasi vang ada pada laporan keuangan harus relevan 

dengan pengambilan keputusan Sebab jika tidak, maka 

laporan keuangan tidak akan memberikan manfaat bagi para 

penggunanya dalam melakukan evaluasi keuangan entitas 

bisnis tersebut Agar relevan. informasi yang ada pada laporan 

keuangan harus memiliki nilai prediktif sehingga dapat 

digunakan dalam melakukan prediksi keuangan Suatu 

informasi dikatakan relevan apabila disajikan dengan 

memperhatikan prinsip materialistis, 

3) Dapat Dipercaya 

Informasi yang ada pada laporan keuangan akan sangat 

bermanfaal apabila disajikan dengan anda! atau dapat 

dipercaya Suatu laporan keuangan dapal dipercaya apabila 

disajikan secara jujur Di samping itu. laporan keuangan harus 

disajikan dengan prinsip "Suhfance over form" atau penyajian 

. vang lebih mengutamakan hakikat ekonomi ketimbang hakikat 

formal. Laporan keuangan juga harus disajikan dengan prinsip 

kehali-hatian atau konservatif dan lengkap. 
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4) Dapat dibandingkan 

informasi yang ada pada laporan keuangan harus 

memiliki sifat daya banding Untuk mencapai kuaiitas tersebut, 

laporan keuangan harus disajikan secara komparatif dengan 

tahun-lahun sebelumnya. Laporan keuangan yang disajikan 

secara komparatif sangat bermanfaal karena dapat digunakan 

untuk melakukan prediksi keuangan Agar memiliki daya 

banding, laporan keuangan juga harus menggunakan teknik-

teknik dan basis-basis pengukuran dengan konsisten. 

Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan 

Fahmi (2011: 5) tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang 

kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan 

moneter Martono dan Agus (2010: 52) laporan keuangan yang 

baik dan akurat dapat memberikan manfaat antara lain dalam : 

1) Pengambilan keputusan investasi 

2) Keputusan pemberian kredit 

3) Penilaian aliran kas 

4) Penilaian sumber ekonomi 

5) Melakukan klaim terhadap sumber dana 

6) Menganalisis perubahan yang terjadi terhadap sumber dana 

7) Menganalisis penggunaan dana 
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Kemudian Sukardi dan Kumiawan (2010: 187) manfaat 

laporan keuangan adalah : 

1) Bagi Manajemen 

Sebagai dasar untuk memberi kompensasi, 

2) Bagi Pemilik Perusahaan 

Sebagai dasar untuk menilai peningkatan nilai perusahaan. 

3) Bagi Supplier 

Untuk mengetahui besarnya kemungkinan pembayaran hutang. 

4) Bagi Bank 

Sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut iikuid dan 

mempunyai cukup working capita/. 

Income Smoothing 

Belkaoui (2007:193) Perataan Laba (Income smoothing) 

didefinisikan sebagai pengurangan atau fluktuasi yang disengaja 

terhadap beberapa tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh 

perusahaan perataan laba [income smoolhing) mempakan salah satu 

pola dari manajemen laba dan dapat dipandang sebagai upaya yang 

secara sengaja dimaksudkan untuk menormalkan income (laba) dalam 

rangka mencapai kecenderungan atau tingkat yang diinginkan oleh 

manajemen Tindakan ter-sebut sengaja dilakukan manajemen guna 

menarik minat pasar dalam berinvestasi, karena perhatian investor 

seringkali hanya terpusat pada prosedur yang digunakan perusahaan 
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untuk menghasilkan informasi laba tersebut. Di samping itu laba yang 

dilaporkan dalam posisi yang stabil akan memberikan rasa lebih 

percaya diri bagi pemilik perusahaan yang disertai dengan tujuan 

untuk meningkatkan kepuasaan pemegang saham melalui tingkat 

pertumbuhan dan stahilitas laba yang dilaporkan. namun masih dalam 

batas aturan akuntansi yang beriaku 

Sofyan (2007: 245) upaya menstabilkan laba {inco/iw 

smoothing) dilakukan dengan berbagai cara yaitu 

a. Mengatur waktu kejadian transaksi 

b Memilih prinsip atau metode alokasi 

c. Mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang 

bukan dari operasi normal 

Perataan laba digolongkan ke dalam 2 tipe, yaitu naturally 

smooth dan Inten-fionally Being Smoothed by Management. Naturally 

smooth (Perataan secara alami) secara sederhana mempunyai 

implikasi bahwa sifat proses perolehan laba itu sendiri yang 

menghasilkan suatu alirau laba yang rata Tipe perataan laba terjadi 

begitu saja secara alami tanpa intervensi dari pihak manapun 

Inienlionallv Being Smoolhed by Management (Perataan yang 

disengaja) dikenal juga dengan designed smoothing, perataan ini 

berbeda dengan naturally smoothing yang terjadi secara alami. Pada 

designed smoolhing, perataan yang terjadi diakibatkan adanya 
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intervensi atau campur tangan dari pihak lain, daiam ha! ini adalah 

manajemen indeks perataan laba dihitung sebagai benkut: 

ludeks perataan laba ~ 

C\" \S 

dimana 

CV AI Koefisien \ariasBi untuk perubahan laba. 

CV AS Koetlsjen \anasi untuk perubahan penjualan 

CV Ai dan C \ AS dapat dihitung sebagai berikut: 

l Y D X - D x ) -
CV A! atau CV AS - — - — - - : D \ 

Dimana 

D.\ Perubahan laba (I) atau penjualan (S) 

D.v Rata-rata perubahan laba (I) atau peniualan / pendapatan (S) 

// : Banyaknya tahun yang diamali 

Rasio keuangan 

Analisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan yang 

dilakukan dengan cara menelaah komponen laporan keuangan 

meliputi perubahan saldo tiap-liap akun dari tahun ke tahun atau 

.selama beberapa periode Rasio keuangan yang digunakan 

a ('unci}} raiiff (CR) 

Prastowo (201."^.74) Llemen-eiemen yang digunakan dalam 

perhitungan modal kerja dapat dinyatakan dalam ratio, yang 

membandingkan antara total aktiva lancar dan ulang lancar Ratio 

file:///ariasBi
file:///anasi
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ini disebut dengan current ratio, yang dihitung dengan formula 

sebagai berikut 

Aktiva Lancar (AL) 
(. tirrcin Ratio -

Utang Lancar (LX) 

-\kti\a lancar inenggambarkait alal bavar dan diasunisikau 

semua akti\a lancar benar-benar bisa digunakan untuk membavar 

Sedangkan utang lancar menggambarkan yang harus dibayar dan 

diasumsikan semua utang lancar benar- benar harus dibayar. 

b Gross profil untrgin (GPM) 

Prastowo (2015: 86) Laba kotor didefinisikan sebagai 

selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan Bagi 

perusahaan dagang dan manufaktur, harga pokok penjualan ini 

biasanya jumlahnya besar, sehingga perubahan pada harga pokok 

ini akan banvak berpengaruh pada laba perusahaan Ratio gross 

profil margin ini mengukur efisiensi produksi dan penentuan 

harga lual Ratio im dihitung dengan formula sebagai berikut: 

r ji'y t Laba Kotor 
Penj luilan 

Bagi perusahaan dagang dan manufaktur, angka ratio gjoss 

profit margin vang rendah nienandakan bahwa perusahaan 

tersebut lawaii terhadap perubahan Iiarga, baik harga jual maupun 

harga pokok ini berarti bahua apabila terjadi perubahan pada 

harga jual atau harga pokok, peaibahan ini akan sangat 

berpengaruh terhadap aba peaisahaan 

file://-/kti/a
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Net profit margin (NPM) 

Praslowo (2015: 87) Ratio net profit margin mengukur 

rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. 

Ratio ini memberi gambaran tentang iaba untuk para pemegang 

saham sebagai persentase dari penjualan. Apabila gross profit 

margin mengukur efisiensi produksi dan penentuan harga, maka 

ratio lie! profil margin ini juga mengukur seiuoih efisiensi, baik 

produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga 

maupun manajemen pajak. Ratio nei margin atau ratio laba bersih 

terhadap penjualan dihitung dengan formula sebagai berikut: 

Laba Bersih 
NPM ~ — 

Penjualan 

Return on ecpiify (ROE) 

Prastowo (2015: 232) Sumber utama kembalian investasi 

untuk pemilik {return to owner) adalah angka laba bersih, karena 

angka laba bersih ini akan menentukan kebijakan dividen dan 

dengan memperhatikan risiko akan memengaaihi harga saham 

Untuk mengukur profitabilitas bank biasanya digunakan ratio 

reiurn on ec/uiiy (ROE) Reiurn on equity membandingkan antara 

laba bersih (net income) dan investasi dan pemilik {owner equity), 

dengan formula sebagai berikut: 

Net Income ROE:^-
Owner Equity 
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e. Return on asset (ROA) 

Prastowo (20!5: 233) Anaiisis profitabilitas 

mendekomposisi manajemen biaya (ms7 management) dan 

manajemen pendapatan [revenue management) kedaiam kategori 

biaya dan pendapatan yang lebih sempit sehingga dapat digunakan 

untuk melakukan evaluasi sumber-sumber iaba. Untuk mengukur 

profitabilitas operasional ini digunakan ratio return on asset 

(ROA), dengan formula sebagai berikut: 

Net Income 
ROA = ——-——— 

Total Asset 

Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Income Smoothing 

Vivian (2015: 8) berdasarkan bonus plan hypothesis, 

perusahaan yang memiliki perjanjian bonus dengan kinerja yang baik 

lebih tertarik untuk melakukan tindakan income smoothing 

dibandingkan dengan perusahaan yang kinerjanya rendah, Ini 

disebabkan perusahaan yang memiliki perjanjian bonus dengan 

kinerja yang baik dapat menunda ataupun mempercepat perolehan 

laba sesuai dengan kebutuhan manajemen karena manajemen tahu 

akan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba di masa yang 

akan datang. Sedangkan apabila perusahaan yang memiliki perjanjian 

bonus dengan kinerja rendah melakukan tindakan income smoothing, 

pihak manajemen akan cenderung lebih susah untuk menutupi 
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kenaikan Iaba tahun berjalan yang dimasukkan ke laba tahun 

sebeiumnya, 

Berdasarkan debt covenanf hypothesis, perusahaan yang 

memiliki nilai leverage yang tinggi akan cenderung melakukan 

tindakan mcome smoolhing dibandingkan perusahaan dengan niiai 

leverage yang rendah !ni disebabkan oleh perusahaan tidak mau 

melanggar syarat dalam perjanjian utang dengan pihak kreditur karena 

nilai leverage yang tinggi mencerminkan pemsahaan tersebut 

terancam tidak sehat atau bangkrul Hal ini menyebabkan perusahaan 

dengan nilai leverage tinggi akan cenderung berusaha meningkatkan 

pendapatan mereka agar tetap dipercaya oleh pihak kreditur. Leverage 

dapat diukur dengan menggunakan rasio total debt to total assets. 

Berdasarkan teori sinyal, laporan keuangan merupakan sinyal 

yang digunakan oleh pihak luar untuk mengetahui kondisi dan nilai 

perusahaan saat ini dan masa yang akan datang Hal penting dari 

laporan keuangan adalah akun penjualan dan laba. Laba 

mencerminkan kinerja perusahaan dimana laba yang tinggi 

menunjukkan kinerja perusahaan yang baik Begitu pula, penjualan 

yang tinggi pada umumnya menunjukkan perolehan Iaba yang tinggi 

pula, Adapun rasio yang membandingkan laba dengan penjualan yaitu 

rasio net profit margin (NPM). Nilai N P M tinggi kemungkinan 

menunjukkan adanya indikasi income smoothing karena pihak 



21 

manajemen dituntut untuk menaikkan angka laba walaupun laba tidak 

berasal dari penjualan 

Apabila suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan, 

maka perusahaan tersebut akan sulit menibayai keuajiban jangka 

pendek maupun kewajiban jangka panjang yang telah jaUih tempo 

yang mengakihatkan perusahaan tersebut mencari dana dari pihak 

eksternal, seperti piliak investor maupun bank Apabila kewajiban 

lancar peaisahaan moningkat dan aset lancar nienurun atau tetap, 

maka nilai curreni ralio rendah yang akan nienghiiangkan 

kepercayaan investor Nilai curreni rafio memberikan indikator 

terbaik atas pengukuran solvensi jangka pendek Menuait Prasetya 

dan Rahardjo (201,3). peaisahaan yang memiliki nilai currenf rafio 

yang tinggi cenderung melakukan tindakan income .smoolhing karena 

nilai currenf ratio yang tinggi mengindikasikan bahwa manajemen 

buruk dalam mengelola sumber likuiditasnya. 

F. Hipotesis 

I H 1 Terdapat pengaaih euneni ratio terhadap income smoothing 

2. H2 T erdapat pengaruh gross profn margin terhadap income smoothing 

3 H3 ̂  Terdapat pengaruh net profil margin terhadap income smoothing 

A H4- • Terdapat pengaaih reiurn on cifitify terhadap income smoolhing 

>. Terdapat pengaaih return on asset terhadap income smoothing 
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M E T O D E P E N E L I T I A N 

A. Jenis Penelitian 

Sugiyono (2009; 53-55) jenis penelitian dilihat dari tingkat 

eksplanasi yaitu 

I Penelitian Deskriptif 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa 

melihat perbandingan atau hubungan dengan variabel lainnya, 

2. Penelitian Komparatif 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan 

variabel satu dengan variabel lain yang sejenis. 

3. Penelitian Asosiatif 

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara dua variabel atau lebih 

Jenis penelitian \ang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah pcnehtian asosiatif yaitu untuk mengetahui pengaruh rasio 

keuangan terhadap income smoothing pada PT. Gozco Plantations Tbk. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT Gozco Plantations Tbk yang 

beralamat di Jin Letjen Harun Sohar No l Kelurahan Kebun Bunga 

Palembang 30152. 

22 
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C . Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel vang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut 

l a b e l 11 I . l 
Operasionalisasi Variabel 

Vai iabe l Dell nisi Indikator 
('ur/L'fi/ 
rano (CR) 
( X , ) 

Elemen-elenien yang digunakan dalam 
perhitungan modal kerja dapal 
dinyatakan dalam ratio yang 
membandingkan antara total aktiva lancar 
dan utang lancer 

a Aktiva 
I anear 

b Utang 
Lancar 

Gross profit 
margin (X2) 

Mengukur etlsiensi produksi dan 
penentuan harga jual 

a. Laba kotor 
b, Penjualan 
a. Laba 

bersih 
b Penjualan 

Net pro/if 
margin {Xx) 

Mengukur rupiah laba yang dihasilkan 
oleh setiap satu rupiah penjualan 

a. Laba kotor 
b, Penjualan 
a. Laba 

bersih 
b Penjualan 

Return on 
eipiity (X.A 

Sumber utama kembalian investasi untuk 
pemilik {reiurn to owner) adalah angka 
laba bersih 

a Nei income 
b Owner 

ecfuify 
Return on 
asset (X?) 

Profitabilitas endekomposisi manajemen 
biaya dan manajemen pendapatan 
kedaiam kategori biaya dan pendapatan 
yang lebih sempit sehingga dapat 
digunakan untuk melakukan evaluasi 
sumber-sumber laba 

a. Net income 
h. I'otal assei 

Income 
Smoothing 

; 

Pengurangan atau ftuktuasi yang i a Perubahan 
disengaja terhadap beberapa tingkatan ! laba 
laba yang saat mi dianggap normal oleli h Perubahan 
perusahaan ; penjualan 

Sumber Penulis, 2016 

I) . Data yang Digunakan 

Nur N Bambang (2009 146-147) data dilihat dari sumbernya terdiri 

dari: 
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1, Data Primer {primary data) 

Data primer menipakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dri sumber asli (tidak melalui perantara). 

2 Data '^inkunber (secondary data) 

Data sekunder menipakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicalat pihak lain) 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder diperoleh dengan cara mendapatkan laporan keuangan pada 

PT. Gozco Plantations Tbk selama dari tahun 2011-2015 seiain itu data 

berupa gambaran umum perusahaan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Sugiyono (2009; 402-425) dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data dilakukan sebagai berikut: 

I , Interview (wawancara) 

VVawancara nierupakan teknik pcngumpulan data dalam metode survei 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. 

2 Kuesioner (angket) 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk menjawabnya. 
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3 Obsen asi 

Observasi meaipakan penganiatan dan pencatatan yang sisteniatis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti 

4 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar. atau karya-karya 

monumental dari seseorang. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dokumentasi Dokumentasi dilakukan dengan menyalin data 

keuangan PT Gozco Plantations Tbk. 

F. Analisis Data dan Teknik Anaiisis 

1. Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009 1.3-14) analisis data dalam 

penelitian dapat dikelompokan menjadi 2. yaitu 

a. Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan 

menggunakan data yang berbentuk kata. kalimat. skema. dan 

gambar 

b. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan 

BBBBBBBBmenggunakan data berbentuk angka atau data 

kualitatif yanbbbbg diangkakan 
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Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kuantitatif dan kualitatif, Analisis kuantitatif yaitu 

dilakukan dengan perhitungan rasio keuangan dan pengolahan SPSS 

untuk mengetahui pengaaih rasio keuangan terhadap income 

Bsmoolhing, sedangkan anaiisis kualitatif yaitu menjelaskan liasil dari 

perhitungan rasio dan SPSS menggunakan kalimat-kalimat. 

Teknik Analisis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Menghitung Rasio Keuangan 

Rasio keuangan yang dihitung adalah sebagai berikut: 

1) Curreni ralio (CR) 

Aktiva Lancar (AL) 
( urrenf Ratio = —^ — 

Utang Lancar (UL) 

2) Gross profit margin (GPM) 

GPM = " X V " ^ " ! 
Penjualan 

3) Nei profn margin (NPM) 

f,PM Laba Bers^ 
Penjualan 

4) Reiurn on equity^ (ROE) 

„^ Net Income 
R(JL -

Owner Rquin 



5) Return on asset (ROA) 

ROA 
Net Income 
Total Asset 

Kerangka Pemikiran 

Data tahun 201 1-2015 Tnhiin 26! |-20|S 

Curren Ratio ( X I ) 

Gross Profit Margin (X2) 

Net Profit Margin (X3) 

Return on Equity (X4) 

Return on Assets (X5) 
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b. Uj i Normaiitas 

Santoso (20! 2. 234). uji normaiitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal Dalam pengujian ini terdapat dua cara vang biasa 

digunakan untuk menguji normaiitas model regresi tersebut yaitu 

dengan analisis grafik (normal P-P plot) dan analisis statistik (One 

Sample Kolmogorov-Snnrnov lest}. Dalam melakukan pengujian 

normaiitas untuk penelitian ini menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov I est. Dasar pengambilan keputusan untuk 

pengujian normaiitas yaitu: 

1) data berdistribiisi normal apabila nilai sig • 0,5 

2) data berdistribiisi tidak normal apabila nilai sig 0,5 

c. Regresi Linear Sederhana 

Data yang telah dihitung kemudian dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi linier sederhana Demikian. mode! 

penelitian dimasukkan dalam suatu model persamaan regies) Imici 

sederhana Iqbal f2008'2^5). jika sehuah variabel terikat 

dihubungan dengan variabel bebas. maka persamaan regresi linier 

sederhananya dituliskair 

Y = a ' bX 
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Uji Hipotesis Secara Parsial/lndividual (Uj i t) 

Pengujian hipotesis secara parsial/indicidual merupakan 

pengujian hipotesis koetisieri regresi berganda dengan hanya satu B ( B l 

atau B2) yang mempengaiuhi ' i l.angkah-langkah dalam uji hipotesis 

secara parsial atau individual yaitu 

1) Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut 

H„] curreni ralio tidak berpengaruh terliadap income 

smoothing 

Hal curreni ralio berpengaaih terhadap income smoolhing 

Ho2 gross profit margin tidak berpengaruh terhadap income 

smoothing 

H;,2 gross profit margin berpengaruh terhadap income 

smooth I ng 

H„i net profil margin tidak berpengaruli terhadap income 

smoolhing 

H;o nei profil margin berpengaruh tei'hadap income 

smoolhing 

H„4 reiurn on eipiiiv tidak berpengaruh terliadap income 

smoolhing 

Ha4 reiurn on equity berpengaruh terhadap income 

Osmooihing 
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Hos return on asset tidak berpengaruh terhadap income 

smoolhing 

Ha? reiurn on assei ber|)engaruh terhadap income 

smoolhing 

2) Kesimpulan 

Ho ditolak dan H., diterima tingkat signitlkasi - 0,05 



B A B I V 

H A S I L P E N E L I T I A N DAN P E M B A H A S A N 

A. Hasil Penelitian 

1. (>aniharaii I ni i ini Perusahaan 

(jozco Plantations Tbk (daliuiu PT Sur\a Gemilang Sentosa) 

((i/( (}) didirikan tanggal oi Oktobcr 2001 Kantor pusat Gozco terletak 

di Gedung Graha Iformaia Pancoran, .lln Raya Pasar Minggu No 32 C/10, 

Jakarta 12780 l elp (62-21) % I-2818 (Hunting), Pax : (62-2!) 562-

0%8 Pemegang saham yang memiliki •̂ "o atau lehih saham Gozco 

Plantations Tbk adalah PT Golden /aga Indonesia (28,37%), Wildwood 

Investment Pte , Limited (pengendali) (26,37%) dan KG! FTaser Securities 

Pte Ltd Account Clients (7,84%). 

Berdasarkan Angyaran Dasar Perusahaan, ruang lingkiip kegiatan 

GZCG inencakup bidang u.saha pertanian. perdagangan. perindustrian dan 

jasa yang berkaitan dengan agrobisiiis dan agroindustri Kegiatan usaha 

utama Gozco adalah pengembangan dan pengoperasian perkebunan. 

perdagangan dan pengolahan kelapa sawit dan minyak nabati (crude palm 

oil) melalui anak-anak usaha Pada tanggal 06 Mei 2008, GZCO 

memperoleh pernvataan etektif dan Ba|)epam-l-K untuk melakukan 

Penawaran Umum Perdana Saham GZCO (IPO) kepada masyarakat 

sebanyak 1.500.000.000 dengan nilai nominal RplOO.- pei saham dengan 

harga penawaran Rp225.- per saham Saham-saham tersebut dicatatkan 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 15 Mei 2008 

32 
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Per akhir lahun 2015. lahan tertanam dapat diperluas menjadi 

sekitar 42.000 Ha. atau telaii direahsasi tambahan lahan leilanam baru 

sekitar 400 Ha, semua tambahan direalisasi di lahan inti Seiain tambahan 

tanaman baru. pada tahun 2015 telah direalisasi peningkatan status 

tanaman sekitar 4 100 Ha dan tanaman bekim menghasilkan menjadi 

tanaman nienghasilkan. sehingga luas lahan tanaman menghasilkan per 

akhij- tahun 2015 menjadi sekitar 36.100 hektar. atau ada peningkatan 

sekitar \s°'n dibanding posisi per akhir tahun lalu. lentu. tambahan 

tanaman menghasilkan ini akan menambah daya hasil panen tandan buah 

segar (TBS) bagi Gozco Rata-rata usia tanaman Gozco per akhir tahun 

2015 adalah 8 tahun 10 bulan i TM 5). usia dimana Gozco masih deficit 

cash flow untuk biaya pemeliharannya dan unluk pelunasan pinjainan 

investasi tanaman Seiring semakin optimum yield panennya, surplus 

cashlovv dapat diestimasi dicapai pada dua atau tiga tahun kedepan Hasil 

panen TBS imi tahun 2 0 l s sebesar 218 000 ton. Dibanding hasil panen 

tahun laiu. hasil panen tahun 2015 meningkat sebesar 33% Yield panen 

rata-rata selama tahun 2 0 1 ^ meningkat menjadi sebesar 9.63 ton per 

hektar I BS diproses selama tahun 20"! 5 sebanvak 2 8 6 , 0 0 1 ) ton iDibanding 

tahun lalu vang sebesar 213 iOO ton. terjadi peningkatan sekitar 36%. 

karena kenaikan hasil panen dari kebun inti dan kenaikan pasokan TBS 

dari luar 

Dari proses produksi dihasilkan CPO sebanyak 65.000 ton. atau 

naik sekitar 3 1 % dibanding hasil produksi tahun lalu yang sebesar 50.000 

ton. Tingkat ekstraksi CPO turun menjadi 22,58So dibanding tahun lalu 

yang sebesar 23,50%. Penurunan karena ekstraksi dari buah luar yang rata-
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ratanya hanva sekitar 2Uo Total biaya produksi per ton hasil dapat 

dikendalikan turun sekitar 3% dibanding tahun lalu, sehmgga biaya 

produksi CPO per Kg yang tahun latu sebesar Rp 5 953.- dapat ditekan 

menjadi sebesar Rp 5 757.- Penurunan biaya per ton ini karena 

peningkatkan hasil volumc produksi dapat direahsasi mencapai 3 1 % 

dengan kenaikan biaya produksi yang Icbih rendah hanya sebesar 26''o 

Meniasuki tahun 201b. Pemsahaan memprediksi tatanan ekonomi 

Indonesia lebih stabil, Dengan posisi cadangan devisi per awal tahun 2016 

mencapai USD 102,1 Milvar. diharapkan stahilitas nilai mata uang rupiah. 

Perkembangan harga minyak mentah dunia masih sulit diramalkan, 

Namun demikian. Perusahaan tetap yakin dengan pilihan strategi dan 

program imtuk fokiis mmemberdayakan aset yang dimil iki berupa program 

investasi dan pemeliharaan tanaman, program pemeliharaan dan 

penyediaan sarana produksi serta program pemantapan tata kelola dan 

human investment, maka pertumbuhan Peaisahaan akan tetap lerjaga 

dengan pondasi sumber daya ekonomi yang kuai untuk peningkatan nilai 

Pemsahaan 

Vlahkaman Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan 

No.2b8U-K.'Pdt''2ol4 vang menyatakan bahua pemindahan saham kepada 

MAP tidak sah menurut hukiim dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

Putusan ini diterima MAP tanggal 17 Desember 2015 .Atas putusan 

tersebut. pada tanggal 22 Pebmari 2016 M.AP telah mengirimkan ke 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkas Perkara Perdata Peninjauan 

Kembali, Sampai saat ini. pengajuan Peninjauan Kembali masih proses. 
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Pada tanggal 7 luli 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Timur 

mengeluarkan Putusan No. i30/Pdt.G/2015/PN.Jkt i im yang menyatakan 

bahwa 6.200 saham I T H yang dibeli M A P adalah menjadi milik sah M A P 

dan patut diberi peiiindungan hukum. Terhadap putusan ini, para pihak 

terlibat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding dalam 

tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang Dan karenanya putusan 

ini bersifat final dan mengikat kepada semua pihak unluk mematuhinya. 

Pada tanggal 1.3 Juli 2015, M A P mendaftarkan Gugaian Perbuatan 

melawan Hukum kepada ITH, YKEP dan beberapa pihak lain ke 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Perkara Gugatan 

No 413/Pdt G/20i5/PN Jkt Sel. Sampai saat ini, pengajuan Gugatan 

Perbuatan Melawan Hukum ini masih dalam proses 

Gozco yakin bahwa Entitas Anak MAP berada pada pihak benar 

dan akan mendapat haknya, Dan, semuanya akan menjadi pasti seteiah 

diperoleh ketetapan akhir Kami menyadari pendapat auditor yang 

menyatakan belum mendapatkan bukti cukup atas kepastian hukum terkait 

investasi Entitas Anak M,AP ke I T H , dan memandang jumlah yang ada 

cukup Signifikan sehingga diberikannya pendapat wajar dengan 

pengecualian 

2. V isi dan Misi 

Visi perusahaan adalah membuat pemsahaan kelapa sawit terbaik di dunia 

secara berkelanjutan 



Misi pemsahaan yaitu mengembangkan perusahaan perkebunan kelapa 

sawit secara mantap melalui: 

a Kapitalisasi yang mantap atas tim manajemen kebun yang profesional 

dan berdedikasi 

b Mernperiuas area perkebunan pada lahan yang sangat cocok untuk 

pengembangan usaiia kelapa sawit & ietaknya strategis dalam 

kelompok 

c Secara bertahap membangun kapasitas pengolahan & infrastmktur 

pendukung untuk menempatkan produk secara eflsien ke daiam pasar 

d Memeiihara hubungan kuat yang sudah ada dengan masyarakat sekitar 

dengan cara pengembangan program petani kecii kelapa sawit & 

pengembangan komunitas yang berkelanjutan 

St ruktur Organisasi dan Pembagian Tiigas 

Struktur organisasi adalah kerangka pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit - unit yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan 

- kegiatan pokok pemsahaan Stmktur organisasi mempakan salali satu 

kelengkapan penting bagi suatu pemsahaan. dimana didalamnya 

digambarkan tingkat tanggung jawab, wewenang dan pemisah flingsi. 

Strukiur organisasi mi sangat penting karena akan mempermudah 

pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing - masing Struktur 

organisasi PT Gozco Plantations Tbk dapat dilihat pada Gambar I V T 

.sebagai berikut; 



Gambar I V . 1 
S t ruktur Organisasi PT. Gozco Plantations T b k 

Tahun 2016 

S h a r e h o l d e r s 

Board of C o m m l s s l o n o r d 

Board of D i rectors 

I n t e r n a l 
Audit 

Commi t tae 

Corporate 
S e c r e t a r y 

I n v e s t o r 
Re la t ion . 

^ Plant-ikon & Financial B» 
Taxes 

A I5 & 
Account ing 

Gene ra l 
Af fa i rs 

Biisincss 8i 
Cornrncrcia! 

j Bus iness 
y O e v H a p r n e n ' 

Sumber; PT Gozco Plantations Tbk, 2016 
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Pembagian lugas pada PT. Gozco Plantations Tbk adalah sebagai 

berikut; 

a Dewan Komisaris 

Tugas pokok Dewan Komisaris sebagai berikut 

1) Memberi masukan ke manajemen dalam menetapkan strategi 

perusahaan, mengarahkan kerangka rencana kerja. kebijakan 

pengendalian resiko, mengevaluasi rencana anggaran [ahunan dan 

rencana usaha, menetapkan sasaran kerja. mengawasi pelaksanaan 

dan kinerja perusahaan. serta memonitor penggunaan modal, 

investasi dan pengelolaan as.set 

2) Menetapkan remunerisasi Direksi dan menilai sistim penggajian 

menajemen lainnya, dan menjamin berjaiannya prose pencalonan 

anggota direksi secara adil dan trasparan 

3) Menjadi mediator dan menyelesaikan jika ada inasalali benturan 

kepentingan. baik pada tingkat manajemen. anggota direksimaupun 

antar anggota komisaris, termasuk Jika terdapat indikasi 

penyaiahgiinaan haria perusahaan dan manipulasi transaksi 

perusahaan 

4) Bersama-sama komite audit peaisahaan menelaah dan megeavuasi 

pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dan mengadakan 

perbaikan j ika dipandang perlu 

5) Memantau proses keterbukaan informasi dan efektifitas 

komunikasi dalam perusahaan 
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Komisaris independen bertanggung jauab niendorong 

diterapkannya prinsip lata kelola perusahaan vany haik di perusahaan 

Juga secara proaktif mengupavakan agar deuan komisaris melakukan 

pengauasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif 

sehingga dapal meningkatkan kinerja perusahaan. inenjamin 

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan peaisahaan Selama 

tahun 201.S telah diselenggarakan rutin rapat Inuuian ( 4 \ ) i>aik yang 

dilakukan untuk koordinasi internal institusi Komisaris maupun dalam 

rangka arahan dan pengauasan institusi Direksi, terutama dalam lial 

terkait dibawah ini: 

1) Penetapan strategi dasar Perseroan, 

2) Penetapan rencana kerja tahunan; 

3) Pengawasan pelaksanaan kinerja Perseroan; 

4) Pelaksanaan tata kelola Perseroan, 

5) Penienuhan tanggung jauah social perusahaan 

6) Penienuhan kewajiban Perseroan sebagai badan hukum Perseroai 

7) Tcrhatas. termasuk sebagai Perusahan terbuka 

Wakil Piesiden Diiektui mengelola langsung bidang Bisnis dan 

Komersial Bidang Bisnis dan Komersial dengan tugas pokiik sebagai 

berikut 

1) Bertanggung jawab atas peningkatan pangsa pasar baik di pasar 

domestic maupun pasar ekspor 



2) Menjalin hubungan kerjasama saling menguntungkan dengan para 

reiasi dari dalam maupun luar negeri 

3) Bertanggung jawab dalam urusan pengadaan aset Perusahaan. 

termasuk didalamnva pengadaan hahan haku untuk optimasi 

pemberdayaan aset Perseroan. 

Bidang Tanaman & Tehnik dengan tugas pokok seagai berikut 

1) Berupaya mengembangkan dan menetapkan standar kuaiitas 

aktivitas perkebunan dan teknik ' proses produksi serta hasil 

perkebunan dan produksi; 

2) Bertanggung jawab pencapaian standar kuaiitas aktitltas kebun dan 

produksi serta kuaiitas hasilnya. 

3) Bertanggung jawab pengembangan / luas lahan dan peningkatan 

(inovasi) tehnik proses dan kapasitas pabrik 

4) Bidang ini dipimpin oleh Direktur Perkebunan dan Teknik 

Bidang Keuangan & fkijak dengan tugas pokok sebagai berikut 

1) Bertanggung jawab pengelolaan keuangan perusahaan, 

2) Bertanggung jawab atas proses laporan pajak dan penienuhan 

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketcntuan yang beriaku 

3) Bidang keuangan dan pajak dipimpin oleh Direktur Keuangan dan 

pajak 

Bidang SIA dan Akuntansi dengan tugas pokok berikut 

i ) Bertanggung jawab kelola SI A Perusahaan; 



42 

4) Pelaksanaan tata kelola Perseroan. termasuk pembenahan system 

prosedur operasi; 

5) Penienuhan kewajiban Perseroan. baik sebagai Perseroan Terbatas. 

6) Perusahan terbuka maupun sebagai bagian dari Masvarakat. 

Komite Audit 

Pelaksanaan tugas Komite Audit dilakukan sesuai dengan 

Piagam Komite Audit dan Program Kerja Komite Audit tahun 2015, 

sebagai berikut: 

1) Melakukan telaah atas Laporan Keuangan, Proyeksi Keuangan dan 

Informasi Keuangan lainnya yang dikeluarkan Perusahaan: 

2) Melakukan telaah terhadap ketaatan atas peraturan perundangan 

dan ketentuan lainnya yang beihubungan dengan kegiatan 

Perusahaan, 

3) Melakukan telaah atas pelaksanaan pemeriksaan baik yang 

dilakukan oleh Auditor Internal maupun AuditoiLksiernal: 

4) Melaporkan kepada Komisaris, berbagai risiko yang dihadapi dan 

pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi, 

5) Mejaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, 

6) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Dewan Komisaris. 

7) Melakukan self-assessmetu pelaksanaan tugas Komite Audit. 

8) Komite Audit berwenang mengakses catatan atau informasi tentang 

kar)awan. aset, serta sumber daya Perusahaan lainnya yang 

berkaitan dengan pelaksanaan lugasnya 
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2) Bertanggung jawab atas proses penyusunan laporan keuangan dan 

penienuhan kewajiban akuntansi sesuai ketentuan yang beriaku 

Bidang / Unisan umum dengan tugas pokok sebagai berikut 

1) Bertanggung Jawab dalam urusan legal Pemsahaan 

2) Bertanggung jawab dalam urusan sumber daya manusia. termasuk 

penyelenggaraan program pelatihan untuk kompetensi karyawan. 

.3) Meniastikan seluruh kegiatan Pemsahaan berjalan dengan benar 

dan sesuai dengan peraturan umum dan ketentuan yang telah 

ditetapkan Pemsahaan 

Bidang pengembangan usaha dengan tugas pokok sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab terhadap aktitltas pengembangan usaha 

Perusahaan 

2) Menjalin hubungan baik dengan semua shareholder demi 

kelangsungan usaha dan pengembangan usaha Pemsahaan 

Selama tahun 2015, telah diselenggarakan I 2 \ rapat-rapat rutin 

bulanan yang dilakukan dalam rangka koordinasi internal institusi 

Direksi dan manajemen dan 4x rapat-rapat Triwulanan dalam rangka 

memperbaiki hubungan fungsional Direksi dengan institusi Komisaris 

Rapat-rapat yang diadakan menibahas sebagai berikut: 

1) Penetapan dan pelaksanaan strategi dan kebijakan dasar Perseroan, 

2) Penetapan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan: 

3) Pelaksanaan, pengawasan/'evaluasi daji lindak lanjut pelaksanaan 

kinerja Perseroan; 
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9) Memenuhi tugas dan wewenangnya. komite audit telah 

meaimuskan dalam . bentuk program kerja dan telah 

melaksanakannva. dan dengan melakukan periemuan koordinasi 

sebanyak 12 kali daiam setaiuin 

10) Rapai koordinasi dihadiri seluruh l i m Kimiite Audit dan dilakukan 

bersama dengan Dewan Komisaris, Tim/Anggola Direksi dan 

Manajemen terkaii 

Komite Nominasi dan Remunisasi 

Pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunisasi 

dilaksanakan sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunisasi 

yaitu: 

1) Membantu tugas pengawasan Dewan Komisaris 

2) Meniastikan bahwa kepatiihan terhadap ketentuan-ketentuan 

Otoritas Pengawasan Bank, Mentri Tcnaga Kerja. Hukum dan 

peraturan lainnya seila lial-hal \ang telah ditetapkan tialam RL!PS. 

1) Meniastikan pelaksanaan lugas GCG Dewan Komisaris serta 

memenuhi persyaraian yang ditetapkan Otoritas Pengawas 

Perusahaan 

Sekretaris Perusahaan 

Tugas pokok Sekretaris Pemsahaan 

] ) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya 

peraturanperaturan yang beriaku di bidang Pasar Modal, 
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2) Memberikan pelayaiian kepada masyarakat atas liap informasi 

yang dibutuhkan pemodal berkaitan kondisi Perseroan; 

3) Memberi masukan ke Direksi Perseroan untuk mematuhi Undang-

undang nomor 8 tahun 1905 hai Pasar Modal dan peraturan 

pelaksanaannya: 

4) Sebagai penghubung/ contact person antara Perseroan dengan OJK 

dan masyarakat 

Data Perusahaan 

a. fncomc Smoothing 

Perataan laba {income smoolhing) merupakan salah satu poia 

dari manajemen laba dan dapal dipandang sebagai upaya yang secara 

sengaja dimaksudkan untuk menormalkan income (laba) daiam rangka 

mencapai kecendeiiingan atau tingkai vang diinginkan oleh 

manajemen Tindakan tersebul sengaia dilakukan manajemen guna 

menarik minat pasar dalam berinvestasi. karena perhatian investor 

senngkali hanva terpusat pada prosedur vang digunakan perusahaan 

unluk menghasilkan informasi laba ter?ebut Di 

Indeks perataan laba dihitung sebagai berikut 

Indeks perataan laba " -
CV AS 

CV AI dan CV AS dapat dihitung sebagai berikut 

[ y ( D x " D x ? 
CV AI atau CV AS - X^ D 

V n \ 



Perhitungan income smooihtng adalah sebagai berikut 

Tahun Laba/Rugi Penjualan Bersih „ , , I u / i ^ x Rata-rata Perubahan Perubahan Laba (Dxi) : i l /r. ^ Laba (Dxi) 
Perubahan Penjualan 

(DXs) 
Rata-rata Perubahan 

Penjualan (Dxs) 

2010 Rp 161,632.0%,658 Rp 454.523471 818 
2011 Rp 167.998.741.306 Rp 492.947,020.000 Rp 6.366,644.648 Rp 164 815 418 682 Rp 38.423.848.182 Rp 473.735.095,909 
2012 Rp 68,421 118.425 Rp 405.328,300.045 Rp (69.577.622.881) \ Rp 133 209 626 866 Rp (87.618,719 655) Rp 449.137.660.023 
2013 Rp (95.845.000,000) Rp 427.623.000.000 ; Rp (194.266.118 425) ; Rp 1.288.056213 Rp 22 264.696 955 Rp 416.475.650 023 
2014 Rp 51.0()7(K)0.00() Rp 462.840,000,000 Rp 146.852.000.000 Rp (22419.000000) Rp 35.217.000.000 Rp 445.231.500,000 
2015 Rp (31.816,000.000) Rp 491.605.000.000 Rp (82,X23.0()0.00{)) Rp 9 595.500.000 Rp 28.765.000,000 j Rp 477.222.500.000 

DX-Dxi (DX-Dxi)^ 
1 

DX-Dxs (D\-Dxs) ' n-1 

Rp (,158.448.774,334) Rp 25.106.014.087 946.900,000.000 Rp (435 311.247.727) Rp 189 495 882 397 638000 000 000 4 
Rp (202.787.552.747) Rp 41,122.791,548.914.500,000.000 Rp (536,7.56.379 978) Rp 288 107411.446 550.000,000.000 4 
Rp (195,554.177.638) Rp 38.241.436.391.478,900,000.000 Rp (394.180,950.068) Rp 155..178 621.396.1 17 000 000.000 4 
Rp 169.271 000.000 Rp 28.652.671 441 000.000.000.000 Rp (410.014.500,000) • Rp 168,111 890.210 250.000 OOOOOO 4 
Rp (92,418 500.000) Rp 8.541,179 j 42.250.000,000,000 Rp (448 457,500 000) Rp 201.114 129.306.250,000.000,000 4 

CVi/Dxi CVs/Dxs C V AI 
1 

C V AS Income Smoothing 

38,082,016.602 100,000.973.136 195,146,14 316 229.30 0,617 
77.176.663 163 160.366 986.055 277,806,88 400.458.47 0,694 

7.422.297,830,015 93,269,931 500 2,724.389,44 305.401,26 8,921 

(319.513.263.761) 94,395.775,125 565.255,04 307.238,95 1,840 

222.530.851.499 105.356.583.829 
,— 

471.731,76 324.586,79 1,453 

45 
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Hasil perhitungan income smoothing pada PT Gozco 

Plantations Tbk Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut; 

Tabel I V . I 

Income Smoothing PT Gozco Plantations T b k 
Tahun 2011-2015 

No Tahun C V A I CVAS 
Income 

Smoothing 

1 2011 195 146,14 316.229,30 0,617 

2 277.806.88 400.458.47 0,694 

2013 2.724,389,44 305.401,26 "8,92T 

4 2014 -565.255,04 307.238.95 -1,840 

5 2015 471.731,76 324.586,79 1,453 

Sumber: Data Diolah. 2016 

b. Current Ratio <CR) 

Eiemen-elemen yang digunakan daiam perhitungan modal kerja 

dapat dinyatakan dalam ratio, yang membandingkan antara total 

aktiva lancar dan utang lancar Ratio ini disebut dengan cmrenf ratio, 

yang dihitung dengan formula sebagai berikut: 

Aktiva Lancar (AL) 
( iirreni Raiii/ 

Utang Lancar (UL) 

Basil perhitungan curreni raiio pada PT Gozco Plantations 

Tbk Tahun 20! 1-2015 adalah sebagai berikut: 
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Tabel IV.2 
Current Ratio PT Gozco Plantations T b k 

Tahun 2011-2015 

No Tahun Current Ratio 

1 201 1 0,79 

2 20i2 1,51 

3 2013 0,75 

" 4 ' " 2014 0,88 

5 2015 1,26 

Sumber, Data Diolah, 2016 

Gross profit margin (GPM) 

Laba kotor didefinisikan sebagai selisih antara penjualan 

dan harga pokok penjualan Bagi perusahaan dagang dan 

manufaktur, angka ratio gross profit margin yang rendah 

menandakan bahwa perusahaan tersebut rawan terhadap 

peaibahan harga, baik harga jual maupun harga pokok. Ratio 

gross profit margin ini mengukur efisiensi produksi dan penentuan 

harga jual. Ratio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

GPM ' '^^^ Kotor 
Penjualan 

Hasil perhitungan gross profil margin pada PT Gozco 

Plantations Tbk l ahun 2011-2015 adalah sebagai benkut: 
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Tabel 1V.3 
Gross Profit Margin PT Gozco Plantations Tbk 

Tahiin 2011-2015 

No Tahun Gross Profit Margin 

1 2011 31,64 

2012 38.81 

-< 
J 2013 20,46 

4 2014 29.79 

s 2015 22,46 

Sumber Data Diolah, 2016 

Net profit margin (N PM) 

Ratio fief profit tuargin mengukur rupiah laba yang dihasilkan 

oleh setiap satu rupiah penjualan. Ratio ini memberi gambaran tentang 

laba untuk para pemegang saham sebagai persentase dari penjualan. 

Apabila gross profil t/uvgui mengukur efisiensi produksi dan 

penentuan harga, maka ratio fiei profi! margin ini juga mengukur 

seluaih efisiensi, baik produksi. administrasi, pemasaran. pendanaan. 

penentuan harga maupun manajemen pajak. Ratio nei margin atau 

ratio laba bersih terhadap penjualan dihitung dengan formula sebagai 

berikut 

^^^^^ Laba Bersih 

Penjualan 

Hasii perhitungan nei profit ftiargin pada PT Gozco Plantations 

Tbk Tahun 201 I-2015 adalah sebagai berikut: 
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Tabel IV.4 
Net Profit Margin PT Gozco Plantations Tbk 

Tahun 2011-2015 

No Tahun Net Profit Margin No 

2011 33,91 

— 2012 23,94 

3 2013 -21,53 

4 2014 11,39 

5 2015 - 6,25 

Sumber: Data Diolah, 2016 

Return on equity ( R O E ) 

Reiurn on eqi/ilv membandingkan antara laba bersih (nei 

income) dan investasi dan pemilik (owner eqiiiiy). dengan formula 

sebagai berikut: 

ROr '^^'^ Income 
Owner Lqiiily 

liasil perhitungan reiurn on equity pada PT Gozco Plantations 

Tbk Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 

Tabel IV.5 
Return on Equity PT Gozco Plantations Tbk 

Tahun 2011-2015 

No Tahun Return on Equity 

1 i 2011 11,20 

2 2012 6,06 

^ 2013 -6.12 

—•— 
4 2014 3,39 

5 2015 -1,15 1 

Sumber: Data Diolah. 2016 
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f. Return on Asset (ROA) 

Analisis protllabilitas mendekomposisi manajemen biaya icosi 

managemenl) dan manajemen pendapatan (revenue management) 

kedaiam kategori biaya dan pendapatan yang lebih sempit sehingga 

dapat digunakan untuk melakukan evaluasi sumber-sumber laba. 

Untuk mengukur profitabilitas operasional ini digunakan ratio return 

on ussel (ROA), dengan rumus : 

Net Income 
ROA = •— 

Total .Asset 

Hasil perhitungan re/urn on assei pada PT Gozco Plantations 

Tbk Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: Tabel IV.6 
Return on Asset PT Gozco Plantations Tbk 

Tahun 2011-2015 

No Tahun Return on Asset 

1 2011 5,90 

2012 3,04 

J 2013 -2,88 

4 2014 1,63 

5 2015 -0,62 

Sumber: Data Diolah. 2016 

Pembahasan 

1. U ji Normaiitas 

Uji normaiitas dilakukan untuk mengetahui apakah variabel yang 

diteliti memiliki distribusi norma! Dalam pengujian ini terdapat dua cara 

yang biasa digunakan untuk menguji normaiitas model regresi tersebut 
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yaitu dengan analisis grafik (norma! P-P p/ol) dan analisis statistik (One 

Sample Kolmogorov-Smirnov Test). Daiam melakukan pengujian 

normaiitas untuk penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test Hasil pengolahan data menggunakan SPSS adalah sebagat 

berikut: 

Tabel IV .7 
L'ji Normaiitas 

One-Sample Kolmogorov-Sniirnov Test 
X I X2 X3 X4 X5 

N 5 5 5 5 5 
Normal Mean ,0000000 .0000000 .0000000 .0000000 .0000000 
Parameters Std. 4.068434 3,193774 2.481390 2.843745 2.963979 

Deviatio 65 44 59 54 21 

n 
Most Absolut .299 .195 .218 201 .189 
Extreme e 
Difference Positive .299 .195 .187 .180 .172 
s Negativ -.166 - 156 -.218 - 201 - 189 

e 
Kolmogorov- .668 .436 488 449 .423 
Smirnov Z 
Asymp Sig. (2- .764 99 i .971 988 .994 
tailed) 
a Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber Hasil olah data SPSS 19, 2016 

Berdasarkan uji normaiitas One Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

table IV 7 tersebut di atas nilai sig maka dapat disimpulkan bahwa: 

a Ihituk variabel curreni rafio terhadap income smoothing data 

berdistribusi normal, karena nilai sig sebesar 0,764, dimana 

0,764>0,05. Dapat dilihat juga dari normal P-P ploi dimana ti t ik-t i t ik 
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menyebar searah mengikuti garis diagonal, seperti pada gambar 

berikut: 

Gambar IV.2 
Grafik Norma! P-Plot 

HarmM P-P plot of Regrassion StsrdarOizBd Raiidual 

Dspsndsnt Varlabia: Incoma Sntoothlng 

Sumber: Hasil olah SPSS 19,2016 

Untuk variabel gross profit margin terhadap income smoolhing data 

berdistribusi normal, karena nilai sig sebesar 0,991, dimana 

0,99l>0,05, dapat dilihat juga dari normal P-P plot dimana ti t ik-t i t ik 

menyebar searah mengikuti garis diagonal, seperti pada gambar 

berikut: 

Gambar rV.3 
GraTik Normal P-Plot 

Normal P-P Plot of Wegrassion Standardi-uB Kasiduai 

Dgp«nd«ntVartat>l«: Iridorr*SmoottNng 

OBtamad Cum Prob 

Sumber: Hasii olah SPSS 19,2016 
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Untuk variabel nei profn margin terhadap income smoothing data 

berdistribusi normal, karena nilai sig sebesar 0,971., dimana 

0,97]>0,05 Dapat dilihat juga dari normal P-P plot dimana t i t ik- t i t ik 

menyebar searah mengikuti garis diagonal, seperti pada gambar 

berikut: 

Untuk variabel reiurn on equity terhadap income smooihing data 

berdistribusi normal, karena nilai sig sebesar 0,988, dimana 

0,988>0,03, Dapat dilihat juga dari normal P-P ploi dimana t i t ik- t i t ik 

menyebar searah mengikuti garis diagonal, sepeni pada gambar 

berikut: 

Gambar IV.4 
Grafik Normal P-Plot 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable: income Smoothing 

Sumber: Hasil olah SPSS 19,2016 
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Gambar IV.5 
Grafik Normal P-PIot 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable: Income Smoothing 

Obierved Cum Prob 

Sumber; Hasil olah SPSS 19,2016 

Untuk variabel return on asset terhadap income smoothing data 

berdistribusi normal, karena nilai sig sebesar 0,994, dimana 

0,994>0.05. Dapat dilihat juga dari norma! F-F plot dimana titik-tit ik 

menyebar searah mengikuti garis diagonal, seperti pada gambar 

berikut: 

Gambar IV.6 
Grafik Normaf P-Plot 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependerrt Variable: Income Smoothing 

Observed Cum Prob 

Sumber: Hasil olah SPSS 19,2016 
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Berdasarkan hal tersebut di atas diketahui bahwa niiai probabilitas 

yang diperoleh secara berturut-tuait menggambarkan semua niiainya 

berada di atas 0,05 (5%), hal ini berarti model regresi berdistribusi normal, 

oleh karenanya uji regresi yang akan dilakukan tidak periu diragukan. 

Regresi Ivinear Sederhana 

Data yang telah dihitung kemudian dianalisis dengan menggunakan 

analisis regresi linier sederhana Demikian, model penelitian dimasukkan 

dalam suatu model persamaan regresi linier sederhana Jika sebuaii 

variabel terikat dihubungan dengan variabel bebas, maka persamaan 

regresi linier sederhananya dituliskan: 

Y = a + bX 

6. Pengaruh Current Ratio Terhadap Income Smoothing 

Tabel IV.8 
Uji Regresi Current Ratio Terhadap Income Smoothing 

Coefficients^ 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta 
t (ConstantI 2.106 2 366 

Current Ratio -.005 .042 -.073 
a Dependent Variable' Income Smoothing 

Sumber: Hasil olah data SPSS 19, 2016 

Berdasarkan tabel IV 8 regresi linear sederhana untuk 

menggambarkan pengaruh curreni ralio terhadap income smoothing 

digambarkan persamaan regresi: 

Y - 2 , 1 0 6 - 0 , 0 0 5 X 
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7. Pengaruh Gmvv Profit Margin Terhadap Income Smoothing 

Tabel IV.9 
Uji Regresi Gross Profit Margin Terhadap Income Smoothing 

Coefficients^ 

Unstandardized Coeffictenls 
Standardized 
Coefficients 

Mode! B Std Error Beta 
1 (Constant) 11 792 7 326 

Gross Profit Margin -.343 249 -.622 
a. Dependent Variable Income Smoothing 

Sumber Hasil olah data SPSS 19. 2016 

Berdasarkan tabel 1V9 regresi linear sederhana unnik 

menggambarkan pengaruh gross profit margin terhadap income 

smoothing digambarkan persamaan regresi: 

Y - 11,792 - 0,343X 

8, Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Income Smoothing 

Tabel IV. 10 
Uji Regresi Net Profit Margin Terhadap Income Smoothing 

Coefficients^ 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3.629 1 477 

Net Profit Margin -.154 068 -.794 
a Dependent Variable Income Smoothing 

Sumber Hasil olah data SPSS 19. 2016 

Berdasarkan tabel IV 10 regresi linear sederhana untuk 

menggambarkan pengaruh net profit margin terhadap income 

smoothing digambarkan persamaan regresi: 

Y = 3,629 -0 .154X 
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9. Pengaruh Return On Equity Terhadap Income Smoothing 

Tabel IV. I I 
Uji Regresi Return On Equity Terhadap Income Smoothing 

Coefficients^ 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std Error Beta 
1 (Constant) 3 147 1 610 

Return on Equity - 440 247 - 717 
a. Dependent Variable. Income Smoothing 

Sumber Hasil olah data SPSS 19. 2016 

Berdasarkan tabel I V l 1 regresi linear sederhana untuk 

menggambarkan pengaruh return an equity terhadap income smoothing 

digambarkan persamaan regresi: 

Y = 3,147- 0,44X 

10. Pengaruh Return On Asset Terhadap Income Smoothing 

Tabel IV. 12 
Uji Regresi Return On Asset Terhadap Income Smoothing 

Coefficients^ 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3 145 1.691 

Return on Asset - 832 .508 -.687 
a Dependent Variable Income Smoothing 

Sumber: Hasil olah data SPSS 19, 2016 

Berdasarkan tabel i V 12 regresi linear sederhana untuk 

menggambarkan pengaruh return on asset terhadap income smoothing 

digambarkan persamaan regresi. 

Y = 3,145 -0 ,832X 
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3. Uji Hipotesis 

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengamh curreni 

raiio terhadap income smoolhing, gross profil margin terhadap income 

smoothing, net profit margin terhadap mcome smoolhing, reiurn on ecjuiiv 

terhadap income smoothing, reiurn on asset terhadap mcome smoothing 

dapat ditunjukkan hasil dari pengolahan SPSS dan pembahasan untuk 

masing-masing pengaruh rasio keuangan terhadap mcome smoothing 

sebagai berikut: 

a. Pengaruh Current Ratio Terhadap Income Smoothing 

Pengaruh curreni raiio terhadap income smoothing dari data 

rasio keuangan yang diperoleh dan telah diolah dapat dilihat pada label 

berikut: 

Tabel IV . I3 
Uji Hipotesis Current Ratio Terhadap Income Smoothing 

Coefficients^ 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Coiiinearity 
Statistics 

Model B Std, Error Beta t Sig Tolerance VIF 
1 (Constant) 2 106 2.368 .890 439 

Current 
Ratio 

-0O5 .042 - 073 - 126 908 1 000 1 000 

a. Dependent Vanable Income Smoothing 

Sumber: Hasil olah data SPSS 19, 2016 

Berdasarkan tabel IV 13 dapal kita lihat bahwa nilai sig 

menunjukkan sebesar 0.908 Hal ini berarti nilai sig 0,908 > 0,05. 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. yang 

berarti curreni ratio tidak berpengaaih terhadap income smoothing. Hal 

tersebut menunjukkan di peaisahaan semakin tinggi asset lancar 
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penjsahaan dibandingkan dengan hutang lancarnya tidak meningkatkan 

perataan laba diperusahaan. Hal ini sejaian dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Vivian (2015) dimana current ratio (CR) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap income smoolhing Hal tersebut Terjadi 

karena walaupun nilai curreni ratio semakin tinggi, maka pandangan 

investor tetap melihat kinerja perusahaan baik, tanpa memperhatikan 

perataan laba perusahaan, Manajemen dapat menarik minat pasar dalam 

berinvestasi j ika perataan laba perusahaan stabil. karena perhatian para 

investor sebagian besar tbkus terhadap metode pemsahaan dalam 

menghasilkan laba Hasil penelitian tersebut tidak sejaian dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Vivian (2015) dimana variabel curreni 

ratio berpengaaih terhadap income smooihing. 

b. Pengaruh Gross Profit Margin Terhadap income Smoothing 

Pengaruh gross profil margin terhadap income smoothing dari 

data rasio keuangan yang diperoleh dan telah diolah dapal dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel IV.14 
Uji Hipotesis Gross Profit Margin Terhadap Income Smoothing 

Coefficients^ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 

Coiiinearity 
Statistics 

Model B Std Error Beta t Sig Tolerance VIF 
1 (Constant} 11.792 7.328 1.610 .206 

Gross Profit - 343 .249 -622 -1 376 262 1.000 1.000 
Margin 

a. Dependent Variable: Income Smoothing 

Sumber: Hasi! olah data SPSS 19, 2016 
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Berdasarkan tabel l \ ' 14 dapat kita lihat bahua nilai sig 

inenunjukkan sebesar 0.262 Hal ini berarti nilai sig 0.262 ' 0.05, 

sehingga dapat disinipiilk;in bah\ia lla ditolak dan lin dilorinia. yang 

berarti grow /uo)// /thirgin tidak berpengaruh terhadap income 

smoothing. Hal tersebut menunjukkan di perusahaan semakin linggi 

harga pokok penjualan maka laba kotor vang diperoleh perusahaan akan 

menuriin, namun kondisi lersebiii di perusahaan odak mempengaruhi 

perataan laba vang dilakukan diperusahaan Hal tersebut terjadi karena 

walaupun perataan laba perusahaan tidak stabil. dilihat dari tingkat 

etlsiensi perusahaan dalam menekan harga pokok lebih diperhatikaii 

oleh investor, karena perhatian para investor sebagian besar tbkus 

terhadap metode perusahaan dalam mengatur perolehan laba 

perusahaan 

c. Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Income Smoothing 

Pengaruh ncl /irojn margin terhadap income om'fi/inig dan data 

rasio keuangan s ang diperoleh dan telah diolah dapat dilihat pada tabel 

hei ikul 

l abel I \ . I 5 
I j i Hipotesis Net Profit Margin Terhadap Income Smoothing 

Coefficients' 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Coiiinearity 
Statistics 

Model B Std. Error Beta t Sig Tolerance VIF 
1 (Constant! 3 629 2 45' ' 0 9 ' 

Net Profit 
Margin 

- 154 068 - 794 -2 260 109 1 000 1 000 

a Dependent Variable Income Smoothing 

Sumber: Hasi! olah data SPSS 19, 2016 
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Berdasarkan tabei iV. 15 dapat kita lihat bahwa nilai sig 

menunjukkan sebesar 0,109. Hal ini beram mlai sig 0,100 > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

berani net profit margin tidak berpengaruh terhadap income smooihing. 

Hal tersebut menunjukkan di perusahaan semakin tinggi laba bersih 

diperoleh perusahaan tidak mempengaruhi perataan laba yang 

dilakukan diperusahaan Namun jika laba bersih pemsahaan stabil maka 

dapat meningkatkan perataan laba perusahaan Hasil penelitian ini 

didukung dengan hasi! penelitian yang dilakukan oieh Vivian (2015) 

dimana Net profil margin tidak berpengaruh signifikan terhadap income 

smoothing Hal tersebut karena secara keselurahan efisiensi perusahaan 

baik dilihat dari segi administrasi, pemasaran, dan pendanaan belum 

stabil, jika dilaksanakan dengan baik maka perataan laba yang ingin 

dicapai pemsahaan akan dapat dicapai 

Hasil penelitian ini sejaian dengan penilitian yang dilakukan 

Vivian (2015) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

NPM tidak berpengaruh terhadap income smoothing. Hasil penelitian 

ini tidak sejaian dengan penelitian vang dilakukan oieh Ginantra dan 

Putra (20i3) dimana hasi! penelitian menunjukkan bahwa variabel 

NPM berpengaruh terhadap income smoothing 

d, Pengaruh Return On Equity Terhadap Income Smoothing 

Pengaruh reiurn on equity terhadap income smoothing dari data 

rasio keuangan yang diperoleh dan telah diolah dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel IV.16 
Uji Hipotesis Return On Equity Terhadap Income Smoothing 

Coefficients^ 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t S.g. 

Coiiinearity 
Statistics 

Model B Std Error Beta t S.g. Tolerance VIF 
1 (Constant) 

Return on 
Equity 

3 147 

-.440 

1 610 

247 - 717 

1.954 

-1 781 

.146 

173 1 000 1 000 

a. Dependent Variable Income Smoothing 

Sumber: Hasil olah data SPSS 10, 2016 

Berdasarkan tabel IV 16 dapat kita lihat bahwa nilai sig 

menunjukkan sebesar 0,173 Hal ini berani nilai sig 0.173 > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

berarti reiurn on equity tidak berpengaruh terhadap income smoolhing. 

Hal tersebut menunjukkan di perusahaan semakin tinggi return on 

equity diperoleh perusahaan tidak mempengaruhi perataan laba yang 

dilakukan diperusahaan Namun jika laba bersih perusahaan naik diikuti 

dengan kenaikan investasi maka dapat menyesuaikan perataan laba 

yang diinginkan perusahaan Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Vivian (2015) dimana return on equity 

berpengaaih negative terhadap income smoothing. Hal tersebut karena 

secara semakin tinggi return on equity menunjukkan laba perusahaan 

yang meningkat tidak diikuti dengan peningkatan investasi. Investor 

akan tertarik dengan peaisahaan apabila perusahaan dalam mengatur 

tluktuasi perolehan laba perusahaan dapat stabil Hasil penelitian ini 

tidak sejaian dengan hasil penelitian yang dilakukan Vivian (2015) 

dimana return on equity berpengaaih negative terhadap income 

smoothing. 
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c. Pengaruh Return On Asset Terhadap Income Smoothing 

Pengaruh reiurn on asset terhadap income smoothing dari data 

rasio keuangan vang diperoleh dan telah diolah dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel IV. 17 

Uji Hipotesis Return On Asset Terhadap Income Smoothing 

Coefficients^ Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Coiiinearity 
Statistics 

Mode! B Std Error Beta t Sig. Tolerance VIF 
1 (Constant) 3 145 1 691 1 860 160 

Return on 
Asset 

-• 832 508 - 687 -1 638 200 1 000 1 000 

a Dependent Variable: Income Smoothing 

Sumber: Hasil olah data SPSS 19, 2016 

Berdasarkan tabel 1\ 17 dapat kita lihat bahwa nilai sig 

menunjukkan sebesar 0,200 Hal ini beraHi nilai sig 0,200 > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima, yang 

berarti reiurn on asset tidak berpengamh terhadap income smoolhing. 

Hal tersebut menunjukkan di perusahaan semakin tinggi return on assei 

diperoleh perusahaan tidak mempengaruhi perataan laba yang 

diinginkan perusahaan Hal tersebut dikarenakan manajemen biaya dan 

manajemen pendapatan di pemsahaan belum stabil, masih tluktuasi, 

sehingga tidak mempengamhi perataan laba di pemsahaan 

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Vivian (2015) dan Pariang (2015) dimana hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variable reiurn on asset tidak berpengamh 

terhadap mcome smoothing. 



B A B V 

S I M P U L A N DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari pembahasan dan uraian pada bah IV, maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap income smoothing 

bahwa : 

] Curreni rufio tidak berpengaruh lerliadap income smoothing, yang berarti 

perusahaan semakin tinggi asset lancar perusahaan dibandingkan dengan 

hutang lancarnya tidak meningkatkan perataan laba diperusahaan 

2, Gmv.v projif margin tidak berpengaruh terhadap income smoothing 

dikarenakan semakin tinggi harga pokok penjualan di perusahaan maka 

Iaba kotor yang diperoleh perusahaan akan menurun, namun kondisi 

tersebut di perusahaan tidak mempengaruhi perataan laba yang dilakukan 

diperusahaan. 

3 Nt'/ profit margin tidak berpengaruh terhadap income smoothing 

dikarenakan semakin tinggi atau semakin rendah laba bersih diperoleh 

perusahaan tidak mempengaruhi perataan laba yang dilakukan 

dipenisahaan jika perolehan laba bersih perusahaan tidak stabil. 

4 Return on equity tidak berpengaruh terhadap income smoothing 

dikarenakan semakin tinggi iaba perusahaan jika tidak diikuti kenaikan 

nilai investasi maka tidak mempengaruhi perataan laba yang dilakukan 

diperusahaan 
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5 Return cm asset tidak berpengaruh terhadap income smoothing dikarenakan 

semakin tinggi return on asset diperoleh perusahaan tidak mempengamhi 

perataan laba yang diinginkan pemsahaan. Hal tersebut dikarenakan 

manajemen biaya dan manajemen pendapatan di perusahaan belum stabil, 

masih tluktuasi, sehingga tidak mempengamhi perataan laba di perusahaan 

B. Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak berkepentingan di PT 

Gozco Plantations Tbk adalah sebagai berikut ; 

I Perusahaan harus iebih meningkatkan kontrol biaya dan efisiensi sehingga 

perolehan laba akan stabil sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. 

2. Agar dapat tercapainya perataan laba pemsahaan, laba perusahaan yang 

meningkat diikuti dengan peningkatan investasi pemsahaan, fluktuasi laba 

pemsahaan dapat terlihat baik karena fluktuasi perolehan laba yang 

dilakukan. 
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