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ABSTRAK 

Ema Rahmawati, 2014: Pengaruh Kebijakan Dividen dan Nilai Perusahaan terhadap 

Praktik Perataan Laba.; Pembimbing: (1) Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak, ; (2) Tri 

Hesti Utaminingtyas, SE., M.S.A. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen dan nilai 

perusahaan terhadap praktik perataan laba pada perusahaan non-keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Dalam penelitian ini, kebijakan dividen sebagai X1 diukur dengan dividen per lembar 

saham beredar dibagi dengan laba bersih per lembar saham beredar dikali seratus 

persen, nilai perusahaan sebagai X2 diukur dengan harga pasar perusahaan dibagi 

dengan harga buku perusahaan, dan perataan laba sebagai Y diukur dengan koefisien 

variasi perubahan laba dibagi dengan koefisien variasi perubahan penjualan. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) 2013 dan 2014, laporan keuangan yang telah diaudit, dan 

laporan tahunan dari perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2011-2012. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 

adalah purposive sampling dan diperoleh 19 perusahaan dengan total sampel 38. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

Dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap praktik perataan laba. Nilai perusahaan berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap praktik perataan laba. Sedangkan dari hasil uji F 

menunjukkan bahwa secara simultan variabel kebijakan dividen dan nilai perusahaan 

berpengaruh dan signifikan terhadap praktik perataan laba. 

Kata kunci: Kebijakan Dividen, Nilai Perusahaan, Praktik Perataan Laba. 
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ABSTRACT 

Ema Rahmawati, 2014: The Influence of Dividend Policy and Firm Value toward 

Income Smoothing Practice.; Advisors : (1) Nuramalia Hasanah, SE. M.Ak ; (2) Tri 

Hesti Utaminingtyas, SE. M.S.A. 

The purpose of this research is to know the influence of dividend policy and firm 

value toward income smoothing practice in the non finance companies listed in 

Indonesia Stock Exchange (IDX). 

In this research, dividend policy as X1 measured by dividends per outstanding shares 

divide eraning outstanding shares and multiplied by one hundred percent, firm value 

as X2 measured by price market divide book value, and income smoothing as Y 

measured by coefficient variance of changes in earnings divide coefficient variance of 

changes in sales. 

This research used secondary data obtained from Indonesia Capital Market 

Directory (ICMD) in 2011-2012, audited financial statement, and annual report of 

non finance companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2012. The 

technique used for sampling is purposive sampling and obtained the total company of 

19 firms with 38 sample total. The method used in this research is multiple linear 

regressions. 

From the analysis t test showed that dividend policy has positive influence and 

significant toward income smoothing practice. Firm value has negative influence and 

significant toward income smoothing practice. Analysis F test showed dividend policy 

and firm value simultaneously have significant effect toward income smoothing 

practice. 

Keywords: Dividend Policy, Firm Value, Income Smoothing Practice. 
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