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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

“Don’t Give Up On Everything That Have Been Happen”  

 

 

“ Sesungguhnya setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, maka apabila engkau 

telah selesai (dengan suatu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 

urusan yang lain. Dan kepada Tuhanlah hendaknya kamu berharap.”  

(Q.S Al Insyiroh ayat 6-8)  
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 Bapak dan Ibuku yang selalu memberikan dorongan, nasihat dan kasih 

sayang. 

 Abang, Kakak dan Adikku tersayang yang selalu memberikan motivasi 

dan masukan serta semangat dalam hidupku. 
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ABSTRAK 

 

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RETURN ON ASSET, DEBT TO 

EQUITY RATIO TERHADAP MANAJEMEN LABA 

(Penelitian pada perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2008 - 2012) 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yaitu : satu variabel dependen dan 

tiga variabel independen. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 39 perusahaan 

properti dan real estate dan periode pengamatan dari tahun 2008 – 2012. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel 

dengan menggunakan metode purposive sampling.  Berdasarkan hasil purposive 

sampling diperoleh 15 perusahaan peroperti dan real estate yang memenuhi 

kriteria sampel. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis linier 

berganda untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, return on asset, debt to 

equity ratio terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis mengunakan metode analisis linier 

berganda dalam penelitian ini, maka didapat kesimpulan secara simultan bahwa 

ukuran perusahaan, return on asset, debt to equity ratio berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba dan pengujian secara parsial ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, serta 

return on asset dan debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008 – 2012. 

 

Kata kunci : Manajemen laba, Ukuran Perusahaan, Return On Asset, Debt to 

Equity Ratio. 
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BAB I 



 
 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah  

Suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan operasinya secara periodik 

akan menyiapkan laporan keuangan untuk pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti pemegang saham, investor, dan pemerintah. Laporan keuangan merupakan 

ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi 

selama satu tahun / periode (Baridwan, 2004). 

Laba  merupakan  informasi  yang  paling  potensial  yang  terkandung  

dalam laporan  keuangan.  Menurut Generally  Accepted  Accounting  Priciples 

No. 1, informasi laba pada umumnya merupakan faktor penting dalam mengukur 

kinerja  manajemen,  selain  itu  informasi  laba  tersebut  membantu  pemilik  dan 

pihak  lain  yang  berkepentingan  terhadap  perusahaan  melakukan  penaksiran  

atas earning power perusahaan di masa  yang akan datang. Oleh karena itu 

perubahan informasi  atas  laba  bersih  suatu  perusahaan  melalui  berbagai  cara  

akan memberikan  dampak  yang  cukup  berpengaruh  pada  tindak  lanjut  para  

pengguna informasi  laba  tersebut,  salah  satunya  dengan  cara  melakukan  

manajemen  laba (earning mangement) (Nufus, 2009 dalam Perdana, 2012).  

Manajemen laba pada umumnya didasarkan pada berbagai alasan baik 

untuk memuaskan  kepentingan  pemilik  perusahaan  seperti  menaikan  nilai  

perusahaan sehingga  akan  muncul  anggapan  bahwa  perusahaan  tersebut  



 
 

memiliki  prospek yang  bagus  untuk  berinvestasi  karena  perusahaan  memiliki  

risiko  yang  rendah, menaikkan  harga  saham  perusahaan,  dan  perilaku 

oportunistik manager seperti untuk mendapatkan kompensasi, dan  

mempertahankan  jabatannya  (Juniarti  dan Corolina, 2005 dalam Perdana, 2012).  

Menurut  (Dechow  Rachadi,  2003  dalam  Perdana,  2012)  manajemen  

laba adalah manipulasi laba, baik di dalam maupun di luar batas-batas yang 

ditentukan oleh Generally  Accepted  Accounting  Priciples.  Manajemen  laba  

yang merupakan  usaha  manajer  atau  para  penyusun  laporan  keuangan  dalam 

penyusunan  laporan  keuangan  suatu  perusahaan  untuk  menguntungkan  

dirinya sendiri maupun  memenuhi  tanggung  jawab  dalam  memaksimalkan  

laba pada suatu  perusahaan,  dengan  menggunakan  proksi  discretionary  

accrual  (DA). Discretionary  accrual adalah  komponen  akrual  yang  berada  

dalam  kebijakan manajer,  artinya  manajer  memberi  intervensinya  dalam  

proses  pelaporan akuntansi  yang  mengakibatkan  asimetri  informasi  tentang  

kondisi  perusahaan, komponen discretionaryacrual ini  diantaranya  penilaian  

piutang,  pengakuan biaya  dan  aset  modal  (capitalization  assets).  

Ukuran perusahaan menunjukan nilai perusahaan dimana dengan ukuran 

perusahaan yang besar akan memberikan indikasi perkembangan perusahaan 

sangat pesat. Dalam hal ini alat ukur atau indikator ukuran perusahaan yang 

digunakan yaitu jumlah aktiva perusahaan. Menurut Munawir (2007:19), bahwa 

perusahaan-perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar memiliki 

dorongan yang kuat untuk menyajikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi 



 
 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, karena perusahaan yang lebih 

besar dipandang lebih kritis oleh para investor. 

Semakin  besar  Return  on  Assets (ROA)  sebagai  rasio profitabilitas 

yang  dimiliki  oleh  sebuah  perusahaan  semakin  efisien penggunaan aktiva 

sehingga akan memperbesar laba. Penyebab lain yang mendorong manajer 

melakukan manajemen laba adalah aplikasi dari teori keagenan. Menurut 

penjelasan dari teori keagenan dalam suatu perusahaan  terdapat  perbedaan  

informasi  antara  manajer  (agen)  dan  investor. Manajer  yang  bertindak  

sebagai  internal  perusahaan  lebih  mengetahui  keadaan perusahaan  dari  pada  

investor  (eksternal),  sehingga  celah  ini  dimanfaatkan manajer  melakukan 

disfunctional  behaviour (perilaku  yang  tidak  semestinya) untuk melakukan 

perekayasaan terhadap laba yang dilaporkan, yaitu salah satunya dengan 

melakukan tindakan manajemen laba (earning management). 

Damayanti, (2008) dalam Perdana, (2012) yang menyatakan bahwa  

perusahaan dengan  rasio  hutang  tinggi  cenderung  menggunakan  prosedur  

akuntansi  yang bersifat  meningkatkan  laba (income-increasing)  untuk  

mengamankan  tingkat likuiditas  perusahaan  tersebut  dimata  kreditur. 

Efektivitas perusahaan  dalam  menghasilkan  laba  melalui  pengoperasian aktiva 

yang dimiliki menjadi tolok ukur kinerja perusahaan dapat pula memotivasi 

tindakan manajemen laba pada suatu perusahaan. Laba berfungsi untuk mengukur 

efektivitas  bersih  dari  sebuah  usaha  bisnis.  Laba  juga  menjamin pasokan  

modal  dimasa  depan  untuk  inovasi  dan  perluasan  usaha.(Wahyu  (2011).  



 
 

Pertumbuhan sektor properti dan real estate yang ditandai dengan kenaikan 

harga tanah dan bangunan yang lebih tinggi dari laju inflasi setiap tahunnya 

menyebabkan semakin banyak investor yang tertarik untuk melakukan investasi di 

sektor ini. Properti dan real estate merupakan aset yang memiliki nilai investasi 

yang tinggi, dan dinilai cukup aman dan stabil. Harga properti dan real estate 

(khususnya rumah) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Sebab itu, sebuah rumah 

memiliki potensi mengalami kenaikan harga dua kali lipat dalam 5-10 tahun ke 

depan.  

Kenaikan harga ini disebabkan oleh ketersediaan tanah bersifat tetap, 

sementara permintaannya cenderung meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan 

pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan 

kebutuhan akan tempat tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan, taman hiburan, 

dan kebutuhan akan sektor properti dan real estate lainnya juga mengalami 

kenaikan.  

Akhir-akhir ini properti dan real estate tumbuh dengan pesat. Hal ini dapat 

dilihat dari banyaknya pembangunan rumah dan toko (ruko), apartemen, pusat 

perbelanjaan, pusat perkantoran, dan perumahan. Maraknya pembangunan ini 

menandakan bahwa terdapat pasar yang cukup besar bagi sektor properti dan real 

estate di Indonesia. Hal ini merupakan informasi yang positif bagi para investor, yang 

kemudian meresponnya dengan membeli saham perusahaan properti dan real estate di 

pasar modal. 

Perusahaan Properti dan Real Estatedipilih karena belakangan ini banyak 

terjadi hal-hal menarik di industri ini, seperti terjadi krisis kredit perumahan pada 



 
 

pertengahan tahun 2006 yang juga berdampak pada perekonomian negara-negara 

lain termasuk Indonesia dan krisis ini tercatat sebagai krisis global paling besar. 

Di Indonesia sendiri belakangan ini industri Properti dan Real Estatesangat tinggi 

pertumbuhannya. Hai ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya  perumahan-

perumahan mewah, pusat-pusat perbelanjaan dan gedung-gedung 

perkantoranyang dibangun. 

Hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen laba untuk menguji lebih lanjut lagi, peneliti ingin 

mencoba objek penelitian ini dengan perusahaan Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008 - 2012.  

Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  penulis tertarik  melakukan  

penelitian  dengan  judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, RETURN 

ON ASSET,DEBT TO EQUITY RATIOTERHADAP MANJEMEN LABA 

PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK 

INDONESIA PERIODE2008-2012”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Aktivitas  Manajemen  laba  merupakan  tindakan  manajer  untuk 

mempengaruhi  penulisan  dan  pelaporan  keuangan  perusahaan  dengan  tujuan 

tertentu. Berdasarkan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang  mendukung  variabel 

yang telah dirumuskan yaitu:  

1. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba? 



 
 

2. Apakah ada pengaruh Return On Asset terhadap manajemen laba? 

3. Apakah ada  pengaruhDebt to Equity Ratio  terhadap  manajemen laba? 

4. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan, Debt to Equity Ratio dan 

Return On Asset secara simultan terhadap manajemen laba ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan  latar  belakang  dan  rumusan  masalah  di  atas,  maka  dapat 

diambil tujuan penelitian sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh ukuran perusahaan(size) 

terhadap manajemen laba? 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap  

manajemen laba? 

3. Untuk mengetahui apakah ada  pengaruhDebt to Equity Ratio  (DER)  

terhadap   manajemen laba? 

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Size, DER, dan ROA secara 

simultan terhadap  manajemen laba ? 

1.4. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bermanfaat  bagi pihak-pihak yang  berkepentingan terutama 

investor sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan 

keputusan investasi di pasar modal. Secara terperinci manfaat penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  



 
 

1. Bagi akademisi  

Bagi  kalangan  akademisi  yang  melakukan  penelitian  dengan  

topik  sejenis, diharapkan  bahwa  penelitian  ini  dapat  memberikan  

informasi  dan  referensi tambahan. 

2. Bagi investor 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  kepada  

investor  untuk lebih berhati-hati dalam menilai laporan keuangan 

perusahaan sebagai langkah untuk  menilai  kinerja  perusahaan sebelum  

melakukan  investasi  pada  suatu perusahaan  agar  tidak  memperoleh  

risiko losse  yang  tinggi  sebagai  akibat asimetri informasi laporan 

keuangan tersebut.  

3. Bagi kreditur 

Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  informasi  kepada  

kreditur  tentang kinerja  perusahaan  yang  melakukan  kontrak  utang  

dengan  kreditur,  sehingga perusahaan yang menjadi pihak kreditur tidak 

akan mengalami kerugian akibat terjadinya default atau gagal bayar yang 

terjadi pada perusahaan tersebut. 

1.5. Sistematika Penulisan  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada Bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 



 
 

BAB II TINJAUAN LITERATUR  

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan tentang teori yang mencankup 

keagenan, manajemen laba, ukuran perusahaan, Return On Asset, Debt to Equity 

Ratio, penelitian  terdahulu yang  mendasari  penelitian  ini; kerangka  pemikiran  

yang  menjelaskan  hubungan  antar  variabel,  perumusan hipotesis yang 

merumuskan asumsi hipotesis dalam penelitian ini.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bab  ini  penulis akan menguraikan tentang metode penelitian, 

variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang analisis deskriptif dari 

objek penelitian serta analisis data pengujian hipotesis dan interprestasi hasil. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada Bab ini penulis mengungkapkan kesimpulan, keterbatasan penelitian 

dan saran-saran bagi pihak yang berkepentingan. 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN LITERATUR 

 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu 

antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Rahmawati, (2006) menyatakan bahwa hubungan 

keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer (agent) dengan 

pemilik perusahaan (principal). Wewenang dan tanggung jawab agent maupun 

principal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. 

Menurut Ardiyos, (2010:44) teori keagenan adalah teori yang 

memperhatikan hubungan antara principal (pemegang saham) dengan agent-nya 

(manajer perusahaan). Sedangkan masalah keagenan yaitu konflik yang timbul 

antara pemilik, karyawan dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan 

manajer lebih menempatkan kepentingan pribadi diatas kepentingan perusahaan. 

Salno dan Baridwan (2000) menyatakan bahwa penjelasan tentang konsep 

manajemen laba tidak terlepas dari teori keagenan (agency theory). Teori 

keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik 

kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (princepal) yang timbul ketika 

setiap pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran 



 
 

yang dikehendakinya. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan 

pemilik tersebut dapat dipengaruhi oleh kebijakan yang diputuskan manajemen. 

Oleh karena itu, terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan 

oleh manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau 

investor. Agency theory  memiliki  asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pemegang saham sebagai pihak principal 

megadakan kontrak untuk memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain 

dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontark kompensasi. Masalah 

keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari agent, yaitu perilaku 

manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan 

dengan kepentingan principal. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan 

menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik 

untuk tujuan mendapatkan bonus dari principal. 

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Christina, (2011)  menyatakan bahwa 

teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada 

umumya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya 

pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) 

manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar 

manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistic, yaitu 

mengutamakan kepentingan pribadinya.  



 
 

Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi 

dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun 

kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena 

principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan 

bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Principal tidak 

memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Agent mempunyai lebih 

banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal 

dan agent,  Nasution dan Doddy  (2007) dalam Christina (2011) 

Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri 

informasi. Asymmetric information adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki 

informasi lebih banyak dari pada pihak lain (Atmaja, 2008:13). Oleh karena itu 

dengan informasi yang dimiliki, diasumsikan akan mendorong agent untuk 

melakukan hal-hal yang diinginkan agent dan menyembunyikan beberapa 

informasi yang tidak diketahui principal sehingga agent dapat mempengaruhi 

angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu bentuk 

tindakan agent tersebut adalah yang disebut manajemen laba (earnings 

management). 

Ujiyanto  dan  Pramuka  (2007)  menyatakan  bahwa teori agensi 

menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumya 

mementingkan  diri  sendiri  (self  interest),  (2)  manusia  memiliki  daya  pikir  

terbatas mengenai  persepsi  masa  mendatang  (bounded  rationality),  dan  (3)  

manusia  selalu menghindari  resiko  (risk  averse).  Dari  asumsi  sifat  dasar  



 
 

manusia  tersebut  dapat dilihat  bahwa  konflik  agensi  yang  sering  terjadi  

antara  manajer  dengan  pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. 

Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan 

kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

Dengan perilaku opportunictis dari  manajer, manajer  bertindak  untuk  mencapai  

kepentingan  mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak 

kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi 

kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan. 

2.2 Laba  

Laba  merupakan  elemen  potensial  yang  terdapat  pada  laporan 

keuangan. Laba bukan saja penting untuk menunjukkan prestasi suatu perusahaan, 

tetapi juga digunakan  untuk  pembagian  laba,  penentuan  investasi,  dan  

pemberian  kredit. Menurut  IAI (2009) laba  yang pada laporan keuangan 

dihasilkan dengan  metode akrual. Metode akrual adalah suatu metode yang 

mencatat seluruh transaksi yang sudah  menjadi  hak  dan  kewajiban  perusahaan.  

Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan bahwa laba adalah laba akuntansi 

yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Menurut Statement of 

Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, informasi laba memiliki manfaat 

dalam menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba 

yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba dan menaksir risiko 

dalam investasi. 

 



 
 

2.3 Manajemen Laba 

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba 

Riahi (2006:74) mendefinisikan manajemen laba adalah suatu kemampuan 

untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang 

tepat untuk mendapatkan tingkat laba yang diinginkan. Manajemen laba muncul 

akibat masalah keagenan yang terjadi, yaitu adanya ketidakselarasan kepentingan 

antara principal (pemegang saham) dan agent ( manajemen perusahaan). Pihak 

prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterahkan dirinya 

dengan profitabilitas yang selalu meningkat sedangkan agen termotivasi 

memaksimalkan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal 

memperoleh pinjaman, investasi, dan kontrak kompensasi. Manajemen laba dapat 

terjadi karena adanya asimetri informasi, yaitu pihak manajemen perusahaan lebih 

banyak mengetahui informasi mengenai kinerja perusahaan dan prospek 

perusahaan di masa mendatang daripada para pemegang saham. Akibatnya 

manajer perusahaan leluasa untuk melakukan rekayasa laporan keuangan. Laba 

dapat dikatakan berkualitas tinggi apabila laba yang dilaporkan dapat digunakan 

oleh pengguna ( users) untuk membuat keputusan yang terbaik, yaitu laba yang 

memiliki karakteristik relevan, reliabel, dan komparabel atau konsisten. 

Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan dalam pengambilan 

keputusan oleh para pengguna. 

Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba adalah upaya manajer 

perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam 



 
 

laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin 

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. 

Scott (2006) dalam Dewi, (2010) mendefinisikan manajemen laba  sebagai  

pilihan  kebijakan  akuntansi  yang  dilakukan  manajer  untuk  tujuan spesifik.  

Dari  definisi  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  manajer  mempunyai  

perilaku opportunistic dalam mengelola perusahaan. Manajer mempunyai 

kebebasan untuk  memilih  dan  menggunakan  alternatif–alternatif  yang  tersedia  

untuk  menyusun laporan keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat 

meningkatkan kepercayaan pihak lain, walaupun  laba  yang  dihasilkan  tersebut  

tidak  mencerminkan  keadaan perusahaan yang sebenarnya. 

2.3.2. Metode Manajemen Laba 

Perkembangan penelitian akuntansi keuangan dan keperilakuan oleh para 

akademisi menghasilkan berbagai metode dan model untuk mengidentifikasi dan 

mendeteksi manajemen laba (Sulistyanto, 2008). Peningkatan penelitian terutama 

mengenai manajemen laba didasari oleh semakin meluasnya upaya rekayasa 

informasi dalam laporan keuangan yang merugikan pihak-pihak pengguna laporan 

seperti investor, kreditor, pemilik, pemerintah. Manajemen laba tidak lagi 

merugikan perekonomian mikro tapi juga mempengaruhi dan merugikan 

perekonomian makro bahkan perekonomian global (Sulistyanto, 2008). 

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual 

dalam laporan keuangan (Sulistyanto, 2008). Akrual merupakan komponen yang 

mudah untuk dipermainkan dalam pencatatan akuntansi sesuai keinginan, karena 

tidak memerlukan bukti kas secara fisik. Untuk mempermainkan besar kecilnya 



 
 

komponen akrual tidak harus diikuti oleh keluar atau masuknya kas perusahaan. 

Upaya awal untuk memahami manajemen laba adalah dengan memahami 

akuntansi berbasis akrual (Sulistyanto, 2008). Basis akuntansi ini merupakan 

dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan 

kewajiban tanpa memperhatikan waktu penerimaan dan pengeluaran kas. Biaya 

dapat diakui pada periode tertentu walau pengeluaran kas telah terjadi pada 

periode sebelumnya, atau sebaliknya. 

Komponen non-kas atau akrual dipakai sebagai objek “permainan” 

manajer ketika mengelola atau mengatur laba yang akan dilaporkannya 

(Sulistyanto, 2008). Meskipun laporan keuangan tidak dapat menunjukan 

bagaimana perusahaan melakukan manajemen laba, manajemen laba dapat 

dibuktikan dengan analisis akrual karena akrual ada pada setiap komponen dalam 

laporan keuangan, (Sulistyanto, 2008). Jumlah akrual yang tercermin dalam 

perhitungan laba terdiri dari: (1) bagian akrual yang memang sewajarnya ada 

dalam proses penyusunan laporan keuangan yang disebut dengan normal accrual 

atau non discretionary accruals (NDA), dan (2) bagian akrual yang merupakan 

manipulasi data akuntansi yang disebut abnormal accrual atau discretionary 

accrual (DA). Discretionary accrual merupakan komponen akrual yang dapat 

diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan manajerial. Sedangkan non 

discretionary accrual merupakan komponen akrual yang tidak dapat diatur dan 

direkayasa sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan (Sulistyanto, 2008). 

Secara empiris nilai discretionary accrual dapat bernilai nol, positif, atau negatif. 

Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba 



 
 

(income smoothing), nilai positif menunjukan manajemen laba dilakukan dengan 

pola penaikan laba (income increasing) dan nilai negatif menunjukan manajemen 

laba dengan pola penurunan laba (income decreasing) (Sulistyanto, 2008). 

2.4. Ukuran Perusahaan 

Menurut (Jogiyanto, 2000 dalam Christina, 2011) Ukuran perusahaan 

merupakan salah satu indikator yang digunakan investor dalam menilai asset 

maupun kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain 

total aktiva. Ukuran perusahaan merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh 

investor dalam melakukan investasi, karena perusahaan besar dianggap sudah 

mencapai kedewasaan yang mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relatif 

stabil dan mampu menghasilkan laba. Perusahaan besar dianggap mempunyai 

risiko yang lebih kecil dibanding dengan perusahaan kecil. Alasannya karena 

perusahaan besar dianggap mempunyai beta sebagai pengukur sistematif yang 

lebih kecil. Ukuran  perusahaan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  

berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan.  

Machfoedz dan Mardiyah (2001) dalam Rahmawati, (2006) menejelaskan 

bahwa pada dasarnya ukuran perusahan hanya terbagi dalam 3 katagori yaitu 

perusahaan besar (large firms), perusahaan sedang (medium firms), perusahaan 

kecil (small firms). Penentuan ukuran perusahaan ini adalah bedasarkan kepada 

total aktiva perusahaan. Berdasarkan uraian tentang ukuran perusahaan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu indikator 

yang dapat menunjukkan suatu kondisi atau karakteristik suatu organisasi atau 



 
 

perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran (besar/kecilnya) suatu perusahaan, seperti banyaknya jumlah 

karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas 

operasional perusahaan, jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan, total penjualan 

yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode, serta jumlah saham yang 

beredar. 

Menurut FASB  Statement of Financial accounting Concepts No. 3 

sebagai berikut: 

“Aktiva adalah manfaat ekonomis mendatang yang mungkin akan 

diperoleh atau dikendalikan oleh kesatuan ekonomi tertentu sebagai akibat 

transaksi atau peristiwa yang lalu”. 

2.5. Return On Asset (ROA) 

Menurut Prastowo dan Julianty (2008:91) return on asset (ROA) 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan 

assetnya untuk memperoleh laba. Rasio ini mengukur tingkat pengembalian 

investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh dana 

(asset) yang dimilikinya. Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur 

kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 

keseluruhan. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam 

menghasilkan laba melalui pengoperasian aktiva yang dimiliki. Semakin besar 

ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan 

aktiva sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor 

karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Dengan 



 
 

kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik 

perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan 

perusahaan tersebut makin diminati investor, karena tingkat pengembalian akan 

semakin besar. Semakin tinggi rasio yang diperoleh maka semakin efisien 

manajemen asset perusahaan. 

Pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara 

membandingkan laba bersih setelah bunga dan pajak dengan total asset 

(Kasmir,2011:202), dengan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 
 

2.6. Debt to Equity Ratio  

Rasio leverage mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya 

dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah 

pinjaman dari para kreditur. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan 

membahayakan perusahaan karena perusahaan akan masuk dalam kategori 

ekstreme leverage (utang ekstrem) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang 

yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu 

perusahaan harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan dari 

mana sumber-sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang.  

Rasio leverage menunjukkan  besarnya  modal  yang  berasal  dari  

pinjaman (hutang)  yang digunakan untuk membiayai investasi dan operasional 



 
 

perusahaan. Menurut  Ma’ruf dkk  (2010) dalam Perdana (2012) Sumber  yang  

berasal  dari hutang akan  meningkatkan  risiko  perusahaan.  Oleh  karena  itu,  

semakin banyak menggunakan  hutang maka leverage perusahaan  akan  besar  

dan  semakin  besar pula  risiko  yang  dihadapi  perusahaan. Financial  leverage  

yang  diproksikan dengan debt to equity ratio yang diperoleh melalui total utang 

dibagi dengan total equity. Seorang kreditur akan memberikan kredit pada 

perusahaan yang mempunyai laba yang stabil karena laba yang stabil memberikan 

keyakinan pada kreditur bahwa perusahaan akan mampu membayar hutangnya. 

2.7.  Penelitian Terdahulu  

1. Indra  Dewi  Suryani  (2010)  melakukan  penelitian  dengan  judul “Pengaruh  

Mekanisme  Good  Corporate  Governance  dan  Ukuran  Perusahaan  

Terhadap  Manajemen  Laba  Pada  Perusahaan  Manufaktur  Yang  Terdaftar  

di  BEI”.  Penelitian  ini  menggunakan  populasi  137  perusahaan  

manufaktur  yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)  Periode  data  

pada  tahun  2004–2008  dan  sample  55  perusahaan  manufaktur.  Pada  

penelitian  tersebut  hasil  uji  f  menunjukan  bahwa  pada  perusahaan  

manufaktur  variable  good  coporate  governance  tidak  mempengaruhi  

manajemen  laba.  Hasil  uji  t  menunjukan bahwa  pada  perusahaan  

manufaktur  variable  good  coporate  governance  yang terdiri  dari  Variabel  

kepemilikan  institusional  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  

manajemen  laba,  kepemilikan  manajerial  memberikan  pengaruh  negatif  

signifikan  terhadap  manajemen  laba,  Berdasarkan  pengujian  hipotesis,  

variabel  ukuran  dewan  komisaris  tidak  berpengaruh  tehadap  manajemen  



 
 

laba,  komposisi  dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  terhadap 

manajemen  laba,  Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  variabel  

komite  audit  tidak  berpengaruh  terhadap  manajemen  laba,  variabel  

ukuran  perusahaan  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  manajemen  

laba. 

2. Adhika Wisnumurti (2010)  Penelitian ini menguji pengaruh corporate 

governance terhadap hubungan antara asimetri informasi dengan manajemen 

laba. Sampel penelitian ini adalah 22 perusahaan di sektor Perbankan pada 

Bursa Efek Indonesia, yang telah mempublikasikan laporan keuangan dari 

tahun 2005-2007. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan analisis 

regresi berganda dengan asumsi Ordinary Least Square (OLS) yang terdiri 

atas tiga model regresi (dengan menggunakan variabel pemoderasi : 

corporate governance yang terdiri dari komposisi dewan komisaris, ukuran 

dewan komisaris dan ukuran komite audit) untuk menguji pengaruh corporate 

governance terhadap hubungan antara asimetri informasi dengan manajemen 

laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laba. Hal ini dapat terjadi karena 

perusahaan seringkali membentuk dewan ukuran komite audit mampu 

memoderasi hubungan antara asimetri informasi dan manajemen laba, tetapi 

komposisi dewan komisaris dan ukuran dewan komisaris tidak mampu 

memoderasi hubungan antara asimetri informasi dan manajemen komisaris 

hanya demi memenuhi regulasi yang ada yang mewajibkan setiap perusahaan 

untuk memiliki dewan komisaris. 



 
 

3. Wahyu  (2011)  Penelitian  ini  meneliti  tentang  pengaruh  mekanisme good  

corporate  governance,  profitabilitas  dan  leverage  terhadap  praktik  

manajemen  laba.  Good  corporate  governance  diproksi  dengan   komite  

audit,  ukuran  dewan  direksi,  proporsi  komisaris  independen,  dan  

kepemilikan  institusional.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  

variabel  komite  audit,  kepemilikan  institusional,  dan  profitabilitas  

berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  manajemen  laba.  Sedangkan  

variabel  ukuran  dewan  direksi,  proporsi  komisaris  independen  dan  

leverage  tidak terbukti berpengaruh  signifikan  terhadap  manajemen  laba. 

Tabel  2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 

Indra Dewi 

 Suryani 

(2010) 

Pengaruh Mekanisme 

Good Corporate 

Governance dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Manajemen Laba Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar di BEI 

variabel dependen 

yang digunakan 

adalah  

manajemen laba 

dan variable 

independen adalah 

good corporate 

governance dan 

ukuran perusahaan 

Good Corporate  

Governance   tidak  

berpengaruh  

signifikan  terhadap  

Manajemen Laba, 

ukuran  perusahaan  

berpengaruh  negatif  

signifikan 

Adhika 

Wisnumurti 

 (2010) 

Analisis pengaruh 

corporate governance 

terhadap hubungan 

antara asimetri informasi 

dengan Manajemen 

Laba (Studi pada 

Variabel 

independen:  

-Asimetri 

Informasi  

 

Variabel 

- ukuran komite audit 

mampu memoderasi 

hubungan antara 

asimetri informasi dan 

manajemen laba, tetapi 

komposisi dewan 



 
 

Perusahaan Perbankan  

yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

Tahun 2005-2007) 

dependen:  

manajemen laba 

variabel 

pemoderasi: 

corporate 

governance yang 

terdiri dari 

komposisi dewan 

komisaris, ukuran 

dewan komisaris 

dan ukuran komite 

audit 

komisaris dan ukuran 

dewan komisaris tidak 

mampu memoderasi 

hubungan antara 

asimetri informasi dan 

manajemen komisaris 

hanya demi memenuhi 

regulasi yang ada yang 

mewajibkan setiap 

perusahaan untuk 

memiliki dewan 

komisaris. 

Wahyu 

(2011) 

Analisis Pengaruh  

Mekanisme  Good  

Corporate governance,  

Profitabilitas Leverage  

Terhadap Praktik  

Manajemen Laba  

(EARNING 

MANAGEMENT)  

(Studi pada Perusahaan  

Manufaktur yang 

tercatat pada Bursa  

Efek Indonesia periode 

2005-2009) 

Variabel 

independen:  

- komite audit  

- ukuran  dewan  

direksi  

-proporsi 

komisaris  

independen  

- kepemilikan  

institusional  

- profitabilitas  

- leverage  

Variabel 

dependen; praktik 

manajemen laba 

- komite  audit, 

kepemilikan 

institusional,  

dan profitabilitas  

berpengaruh negatif  

dan signifikan terhadap  

manajemen laba.  

- ukuran  dewan 

direksi,  

proporsi komisaris  

independen dan  

leverage tidak  terbukti  

berpengaruh signifikan  

terhadap manajemen  

laba. 

 

 

 



 
 

2.8. Kerangka Konseptual 

Berdasarkan uraian teori-teori yang di kemukakan sebelumnya, maka 

kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

    H1 

 

    H2 

  

    H3 

 

     H4 

     Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan sintesa dan ekstrapolasi dari tinjauan 

teori dan penelitian terdahulu yang mencerminkan keterkaitan antara variable 

yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta 

merumuskan hipotesis. Penelitian ini menggunakan tiga variable independen yaitu 

ukuran perusahaan (Size), Return On Asset (ROA),  Debt to Equity Ratio (DER) 

dan variabel dependen yaitu Manajemen Laba. 

 

 

 

 

 

Manajemen 

Laba  

(Y) 

 Size 

(X1)  

ROA 

(X2) 

DER 

(X3) 



 
 

2.9.  Pengaruh Antar Variabel  

2.9.1 Pengaruh ukuran perusahaan (Size) Terhadap Manajemen Laba  

Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik 

manajemen laba perusahaan. ukuran yang relatif besar akan dilihat kinerjanya 

oleh publik sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya 

dengan lebih berhati – hati, lebih menunjukkan keinformatifan informasi yang 

terkandung di dalamnya, dan lebih transparan. Oleh karena itu, perusahaan lebih 

sedikit dalam melakukan praktik manajemen laba. Sedangkan perusahaan yang 

mempunyai ukuran yang lebih kecil mempunyai kecenderungan untuk melakukan 

manajemen laba dengan melaporkan laba yang lebih besar untuk menunjukkan 

kinerja perusahaan yang memuaskan. Chtourou (2001) menemukan bukti bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba pada 

perusahaan di Amerika. Ini berarti, perusahaan yang besar mempunyai peluang 

yang lebih sedikit dalam melakukan praktik manajemen laba dan sebaliknya, 

perusahaan yang lebih kecil mempunyai peluang yang lebih besar dalam 

melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian Veronica dan Utama (2005) 

dalam Dewi (2010) menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara 

ukuran perusahaan dengan manajemen laba perusahaan. Nuryaman ( 2008) dalam 

Dewi (2010) menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. 

2.9.2. Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Manajemen Laba  

Return on asset (ROA)  menunjukkan  kemampuan  manajemen  dalam  

menghasilkan  laba dengan  memanfaatkan  aktiva  yang  digunakan  dalam  



 
 

kegiatan  operasi.  Semakin besar  perubahan  ROA  menunjukkan  semakin  besar  

fluktuasi  kemampuan manajemen  dalam  menghasilkan  laba.  Hal  ini  

mempengaruhi  investor  dalam memprediksi  laba  dan  memprediksi  risiko  

dalam  investasi  sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor 

terhadap perusahaan. Sehubungan dengan itu, manajemen  termotivasi  untuk  

melakukan  manajemen  laba, agar laba yang dilaporkan tidak berfluktuatif 

sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor. (Budiasih, 2009 dalam 

Shintia, 2012). 

2.9.3. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Manajemen Laba. 

Debt to equity Ratio (DER) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal 

sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Dengan menggunakan lebih 

banyak hutang dibandingkan modal sendiri maka beban tetap yang ditanggung 

perusahaan tinggi dan pada akhirnya akan menurunkan pendapatan perusahaan. 

Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan, tetapi pada suatu sisi 

tertentu yaitu pada struktur modal optimal, nilai perusahaan akan semakin 

menurun dengan semakin banyak proporsi hutang dalam struktur modalnya.  

Semakin besar hutang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang 

dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang 

semakin tinggi. Penggunaan hutang akan akan menentukan tingkat debt to equity 

perusahaan. Akibat kondisi tersebut perusahaan akan cenderung melakukan 

praktik manajemen laba. Alasan lain perusahaan melakukan manajemen laba 

untuk menghindari pelanggaran perjanjian hutang, hal ini dapat dilihat melalui 



 
 

kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi hutangnya dengan menggunakan 

aktiva yang dimiki. Perusahaan yang memiliki tingkat debt to equity tinggi diduga 

melakukan praktik perataan laba karena perusahaan terancam default sehingga 

manajemen membuat kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan 

(Dewi,2012). 

2.10.  Hipotesis  

 Berdasarkan kerangka konseptual yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

hipotesis sementara sebagai berikut : 

H1  : Ada pengaruh ukuran perusahaan (size) terhadap manajemen laba 

pada perusahaan Properti dan Real Estate 

H2  : Ada  pengaruh  return on asset (ROA) terhadap  manajemen laba 

pada perusahaan Properti dan Real Estate 

H3  : Ada pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap manajemen laba 

pada perusahaan Properti dan Real Estate. 

H4  :  Ada pengaruh ukuran perusahaan (size), return on asset (ROA), debt 

to equity ratio (DER) secara simultan terhadap  manajemen laba 

pada perusahaan Properti dan Real Estate. 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Variabel Penelitian  

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada nilai. Pada penelitian ini terdapat dua variabel,  yaitu variabel terikat 

(dependen) dan variabel bebas (independen).   

1.  Variabel terikat adalah variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah manajemen laba  dengan proxy 

discretionary accrual (DA). 

2.  Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat entah 

secara positif  atau  negatif.  Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  

ukuran perusahaan (Size), Return On Asset (ROA), Debt to Equity Ratio 

(DER). 

3. 2  Jenis dan Sumber Data  

Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data 

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan 

tahunan perusahaan  Properti dan Real Estate yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia  tahun 2008 sampai 2012. Data  tersebut  diperoleh  dari Indonesian  



 
 

Capital  Market  Directory  (ICMD) 2012 dan situs Bursa Efek Indonesia 

www.idx.co.id.  

3. 3  Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau objek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2010:115). 

Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  perusahaan  Properti dan Real Estate 

yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Indonesia (BEI). Periode penelitian mencakup data 

tahun 2008–2012 agar lebih mencerminkan kondisi saat ini. Perusahaan Properti 

dan Real Estate dipilih karena perusahaan memiliki  kontribusi  relatif  besar  

terhadap  perekonomian  dan  memiliki tingkat kompetisi yang kuat.  

Teknik  pengambilan  sampel  dilakukan  secara purposive  sampling agar 

diperoleh  sampel  yang  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditentukan. Teknik 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu (Sugiyono, 2010:120). Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih 

sampel adalah sebagai berikut :  

a. Perusahaan Properti dan Real Estate yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  

Indonesia selama periode 2008 sampai 2012. 

http://www.idx.co.id/


 
 

b. Perusahaan Properti dan Real Estate yang menerbitkan laporan keuangan per 

31 Desember periode 2008 sampai 2012. 

c. Perusahaan Properti dan Real Estate yang laporan keuangannya memiliki 

laba pada tahun penelitian periode 2008 sampai 2012 berturut-turut,  karena  

penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  manajemen laba. 

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Populasi Perusahaan Penelitian 

No Kode Nama Perusahaan 

Kriteria 

Ket 

a b c 

1 APLN PT. Agung Podomoro Land Tbk v - v - 

2 ASRI PT. Alam Sutera Realty Tbk v v v 1 

3 BAPA PT. Bekasi Asri Pemula Tbk v v v 2 

4 BCIP PT. Bumi Citra Permai Tbk v - v - 

5 BEST PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk v - v - 

6 BIPP PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk v v - - 

7 BKDP PT. Bukit Darmo Property Tbk v v - - 

8 BKSL PT. Sentul City Tbk v v - - 

9 BSDE PT. Bumi Serpong Damai Tbk v v v 3 



 
 

10 CTRP PT. Ciputra Property Tbk v v v 4 

11 CTRS PT. Ciputra Surya Tbk v v v 5 

12 DART PT. Duta Anggada Realty Tbk v v v 6 

13 DUTI PT. Duta Pertiwi Tbk v v v 7 

14 ELTY PT. Bakrieland Development Tbk v v - - 

15 EMDE PT. Megapolitan Developments Tbk v - v - 

16 FMII PT. Fortune Mate Indonesia Tbk v v - - 

17 GAMA PT. Gading Development Tbk v - v - 

18 GMTD PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk v v v 8 

19 GWSA PT. Greenwood Sejahtera Tbk v - v - 

20 JIHD PT. Jakarta Internasional Hotel Development Tbk v v - - 

21 JRPT PT. Jaya Real Property Tbk v v v 9 

22 KIJA PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk v v - - 

23 LAMI PT. Lamicitra Nusantara Tbk v v v 10 

24 LCGP PT. Laguna Cipta Griya Tbk v v - - 

25 LPCK PT. Lippo Cikarang Tbk v v v 11 



 
 

26 LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk v v v 12 

27 MDLN PT. Modernland Realty Tbk v v v 13 

28 MKPI PT. Metropolitan Kentjana Tbk v - v - 

29 MTLA PT. Metropolitan Land Tbk v - v - 

30 MTSM PT. Metro Realty Tbk v v - - 

31 NIRO PT. Nirvana Develoment Tbk v - v - 

32 OMRE PT. Indonesia Prima Property Tbk v v - - 

33 PWON PT. Pakuwon Jati Tbk v v - - 

34 PWSI PT. Panca Wiratama Sakti Tbk v v - - 

35 RBMS PT. Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk v v - - 

36 RDTX PT. Roda Vivatex Tbk v v v 14 

37 SCBD PT. Danayasa Arthatama Tbk v v - - 

38 SMDM PT. Suryamas Dutamakmur Tbk v v - - 

39 SMRA PT. Summarecon Agung Tbk v v v 15 

 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Berdasarkan  Karakteristik 



 
 

No. Karateristik Sampel Jumlah 

1 Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012 

 

39 

2 Laporan keuangan Perusahaan Properti dan Real 

Estate yang mengalami Rugi periode 2008-2012 

 

( 15 ) 

3 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan periode 2008-2012. 

 

( 9 ) 

 Jumlah Sampel 15 

 

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan diatas dari 39 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperoleh 15 perusahaan 

sampel yang memenuhi syarat penelitian mulai tahun 2008 sampai tahun 2012 

yang disajikan pada tabel 3.2 berikut : 

 

 

 

Tabel 3.3 Daftar Nama-Nama Sampel Perusahaan Penelitian 



 
 

No. Kode Nama Perusahaan 

Tanggal 

Listing 

1. ASRI PT. Alam Sutera Realty Tbk 18 Des 2007 

2 BAPA PT. Bekasi Asri Pemula Tbk 14 Jan 2008 

3. BSDE PT. Bumi Serpong Damai Tbk 06 Juni 2008 

4. CTRP PT. Ciputra Property Tbk 07 Nov 2007 

5. CTRS PT. Ciputra Surya Tbk 15 Jan 1999 

6. DART PT. Duta Anggada Realty Tbk 08 May 1990 

7. DUTI PT. Duta Pertiwi Tbk 02 Nov 1994 

8. GMTD PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk 11 Dec 2000 

9. JRPT PT. Jaya Real Property Tbk 29 Juni 1994 

10. LAMI PT. Lamicitra Nusantara Tbk 18 Juli 2001 

11. LPCK PT. Lippo Cikarang Tbk 24 Juli 1997 

12. LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk 28 Juni 1996 

13. MDLN PT. Modernland Realty Tbk 18 Jan 1993 

14. RDTX PT. Roda Vivatex Tbk 14 May 1990 

15. SMRA PT. Summarecon Agung Tbk 07 May 1990 



 
 

Sumber : ICMD 2012 dan www.idx.co.id (diolah) 

3. 4  Metode Pengumpulan Data  

Metode  pengumpulan  data  yaitu  cara  yang  dipergunakan  untuk  

memperoleh data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini yaitu:  

1.  Studi Pustaka  

Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  dikumpulkan  

melalui  artikel, jurnal, penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian.   

2.  Studi Dokumentasi  

Pengumpulan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari Indonesian  Capital  

Market  Directory  (ICMD) 2012, dan  situs resmi Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id).  

3.5  Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu 

variabel di ukur  sehingga  peneliti  dapat  mengetahui  baik  atau  buruk  

pengukuran  tersebut. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas 

yang dijadikan indikator empiris dari penelitian ini adalah:   

1.  Manajemen laba   

Manajemen laba dapat diukur melalui discretionary accruals yang 

dihitung dengan cara menselisihkan total accruals (TA) dan non 

discretionary accruals (NDA). Dalam menghitung manajemen laba 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/


 
 

digunakan model Jones yang di modifikasi. Menurut Riahi (2007:204) model 

Jones yang dimodifikasi dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik 

dibandingkan dengan model-model lainnya. Model tersebut dituliskan 

sebagai berikut:  

a.  Total accruals 

TAit = NIit – CFOit  

Keterangan : TAit = total accruals perusahaan i pada periode t  

NIit   =  laba bersih perusahaan i pada periode t  

CFOit  = arus  kas  operasi perusahaan  i  pada periode t 

 b.  Total  accruals  yang  diestimasi  dengan  persamaan  regresi  OLS  

(Ordinary Least Square) dapat dihitung dengan  persamaan sebagai 

berikut: 

(
TAit

−
Ait − 1

) =  β1  (
1
−

Ait − 1
) + β2  (

Δ REVit
−

Ait − 1
) +  β3 (

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡
−

Ait − 1
) + e 

Keterangan : 

Ait-1  = Total asset perusahaan i pada periode t-1 

Δ REVit            =  Perubahan  pendapatan  perusahaan i antara periode 

t dan periode t-1 

PPEit  = Nilai aktiva tetap pada perusahaan i pada tahun t 



 
 

β 1  = Koefisien regresi dari 1/Ait-1 

β2  =  Koefisien regresi dari Δ REVit / Ait-1 

β 3  = Koefisien regresi dari PPEit / Ait-1 

c.  Non Discretionary Accruals (NDA) 

NDAit =  β1 (
1
−

Ait − 1
) +  β2  (

Δ REVit − Δ RECit
−

Ait − 1
) +  β3 (

𝑃𝑃𝐸𝑡
−

Ait − 1
) + e 

Keterangan :  

  NDAit  = Non Discreationary accruals perusahaan pada tahun t  

 Ait-1  = Total asset perusahaan i pada periode t-1  

Δ REV it  =  Perubahan  pendapatan  perusahaan i antara  periode t 

       dan periode t-1 

 Δ RECit =  Perubahan  piutang  perusahaan i antara  periode t 

       dan periode t-1 

β 1, β2, β 3 = Koefisien regresi dari Total Accruals 

c.  Discretionary Accruals (DA) 

Setelah melakukan regresi model di atas, Discretionary Accruals yang 

dilakukan oleh setiap perusahaan dapat dihitung dengan persamaan sebagai 

berikut : 



 
 

DAit = (
TAit

−
Ait − 1

) - NDAit 

Keterangan : DAit  = Discretionary Accruals perusahaan i pada tahun t  

TAit   = Total Accruals perusahaan i tahun t  

Ait-1 = Total asset perusahaan i pada periode t-1 

NDAit = Non Discreationary accruals perusahaan i  

  pada tahun t  

Secara empiris, nilai Discretionary Accruals dapat bernilai nol, positif, 

atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola 

perataan laba (income smoothing). Sedangkan nilai positif menunjukkan 

adanya manajemen laba dengan pola peningkatan laba (income increasing) 

dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba 

(income decreasing) (Sulistyanto, 2008) 

2.  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan sampel terdapat di dalam laporan keuangan tahunan 

perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dari total aset akan 

ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan 

dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan relatif lebih besar 



 
 

dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini (Rizky, 

2012:39). Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut :  

Ukuran perusahaan = Log Total Aktiva. 

 

3. Return On Asset (ROA) 

Menurut Brigham dan Houston (2006:90) rasio laba bersih terhadap 

total aktiva mengukur pengembalian atas total aktiva (ROA) setelah bunga 

dan pajak. Pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan cara 

membandingkan laba bersih setelah bunga dan pajak dengan total aktiva 

(Harmono, 2009:110), dengan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
𝑁𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 
 

Semakin besar nilai return on asset, menjukan kinerja perusahaan semakin 

baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar. Nilai ini 

mencerminkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva (pendanaan) 

yang diberikan perusahaan. (Wild dan Halsey, 2005:65). 

4. Debt to Equity Ratio (DER)  

Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang menunjukan 

perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukan 

hubungan antar jumlah kewajiban dengan jumlah modal sendiri yang 



 
 

diberikan oleh pemilik perusahaan (Warsono, 2003:239). Menurut (Brigham 

dan Houston, 2006:58) rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :   

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
  

Semakin besar debt to equity ratio (DER) menunjukan semakin besar 

kewajiban yang ditanggung perusahaan dan nilai debt to equity ratio (DER) 

yang semakin rendah akan menunjukan semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Banyak penekanan yang 

dilakukan pada rasio ini, karena jika rasio ini buruk, maka akan terjadi 

kebangkrutan. Semakin tinggi rasio ini akan mempengaruhi tingkat 

pendapatan bersih yang tersedia bagi pemegang saham (Sartono, 2001:66). 

3.6.  Metode Analisis  

Dalam penelitian ini, data di analisis dengan menggunakan analisis 

statistik yaitu metode regresi berganda dengan menggunakan program SPSS for 

windows versi 17. Pengujian statistik dalam penelitian ini terdiri dari pengujian 

asumsi klasik dan pengujian hipotesis. 

3.6.1. Pengujian Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah hasil 

estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala 

heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, gejala problem autokorelasi. Model 

regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi 

peryaratan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) yaitu tidak terdapat 



 
 

heteroskedastisitas, tidak terdapat multikolinearitas dan tidak terdapat 

autokorelasi. Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian asumsi klasik, sebelum 

melakukan pengujian hipotesis yang dianjurkan meliputi : 

 

 

3.6.1.1 Data Outlier 

Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang 

terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam 

bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. 

Ada empat penyebab timbulnya data outlier : (1) kesalahan dalam meng-entri 

data, (2) gagal menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer, (3)  

outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, dan 

(4) outlier bersala dari populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi 

dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi 

secara normal (Ghozali, 2006:36). 

Menurut Hair, (1998) dalam Ghozali, (2006:36) untuk kasus sampel kecil 

(kurang dari 80), maka standar skor dengan nilai ± 2,5 dinyatakan outlier. Untuk 

sampel besar (lebih dari 80) standar skor dinyatakan putlier jika nilainya pada 

kisaran 3 samapi 4. Jika standar skor tidak digunakan, maka kita dapat 

menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar 

deviasi atau antara 3 sampai 4  standar deviasi tergantung dari besarnya sampel. 



 
 

3.6.1.2 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa sampel diambil 

dari populasi yang berdistribusi normal (Sulistyo, 2010:50). Menurut Sarwono 

(2012:96), data yang berdistribusi normal mempunyai pola distribusi seperti kurva 

berbentuk bel. Kurva berbentuk bel mempunyai karakteristik pokok, yaitu a). 

Kurva berkonsentrasi di posisi tengah dan menurun di dua sisi, dan b). Kurva 

berbentuk bel (lonceng) ini bersifat simetris. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji kolmogorov smirnov (K-S) untuk menguji normalitas data. Uji 

K-S dibuat dengan menggunakan hipotesis : 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 

Jika signifikansi ≥ 0,05 berarti data berdistribusi normal dan H0 diterima. 

Jika signifikansi < 0,05 berarti data tidak berdistribusi normal dan Ha diterima. 

3.6.1.3 Uji Multikolinieritas  

Uji  multikolonieritas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  

regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  

Model  regresi  yang baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  

variabel  independen.  Untuk mendeteksi  ada  atau  tidakya  multikolinieritas  

di  dalam  model  regresi  dapat  dilihat dari  nilai  tolerance  dan  variance  

inflation  factor  (VIF).    Nilai cut  off yang  umum dipakai  untuk  



 
 

menunjukkan  adanya multikolinearitas  adalah  nilai  tolerance < 0,10 atau 

sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2006:91). 

3.6.1.4 Uji Autokorelasi  

Menurut (Ghozali, 2006:95) uji  autokorelasi  bertujuan  untuk  

menguji  apakah  dalam  model  regresi  linear ada  korelasi  antara  kesalahan  

pengganggu  pada  periode  t  dengan  kesalahan pengganggu pada periode t –1 

(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang  berurutan  

sepanjang  waktu berkaitan  satu  sama  lainnya.  Untuk  mendeteksi  ada 

tidaknya autokorelasi dilakukan dengan menggunakan run test. Run test 

digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau 

tidak (sistematis) Ghozali, (2006:103). 

3.6.1.5 Uji Heterokedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke  

pengamatan  yang lain. Model  regresi  yang  baik  adalah  yang  tidak  terjadi  

heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dilakukan  dengan  

menggunakan  grafik scatterplot dan uji Glejser.  Dasar  analisis yang 

digunakan untuk mengambil keputusan, sebagai berikut: (Ghozali, 2006:105) 

1.  Jika ada pola tertentu , seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang  teratur  (bergelombang,  melebar  kemudian  menyempit),  maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 



 
 

2.  Jika tidak ada pola  yang jelas, serta titik–titik menyebar di atas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

3.6.2  Analisis Regresi Berganda  

Hasil  dari  analisis  regresi  adalah  berupa  koefisien  untuk  masing-

masing variabel  independen.  Dalam  penelitian  ini  variabel  independen  yang  

digunakan adalah ukuran perusahaan (size) (X1), Return On Asset (ROA) (X2), 

Debt to Equity Ratio (DER) (X3). Variabel  dependen  yang digunakan  dalam  

penelitian ini adalah manajemen laba (Y).  

Persamaan  regresi  linier  berganda  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai 

berikut: 

   Y = α  + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + e 

Keterangan :  Y  = Manajemen Laba 

α  = Konstanta  

β 1  = Koefisien regresi dari size 

X1  = Ukuran Perusahaan (Size) 

β2  =  Koefisien regresi dari ROA 

X2  = Return On Asset (ROA) 

β 3  = Koefisien regresi dari DER 

X3  = Debt to Equity Ratio (DER) 



 
 

e     = Faktor Kesalahan 

3.6.3 Pengujian Hipotesis 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Metode 

pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan pengujian secara parsial 

dan pengujia secara simultan serta analisis koefisien derteminasi (R2) (Ghozali, 

2006:83). Pengujian hipotesis tersebut sebagai berikut : 

a. Uji-t 

Uji ini dilakukan untuk menguji koefisien refgrensi secara individual. 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah secara parsial masing-

masing variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. 

H0 = Variabel ukura perusahaan, Return On Asset dan Debt to Equity Ratio 

secara  parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ha = Variabel ukuran perusahaan, Return On Asset dan Debt to Equity 

Ratio secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% dengan derajat 

kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah 

variabel. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan t 

tabel dengan ketentuan sebagai berikut : 



 
 

Jika t hitung ≤ t tabel, atau –t hitung ≥ -t tabel, maka H0 diterima  

Jika t hitung > t tabel, atau –t hitung < -t tabel, maka Ha diterima 

Berdasarkan nilai probabilitas sebagai (signifikansi) dasar pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut : 

Sig. ≥ α,  untuk α = 5%, maka H0 diterima. 

Sig. < α,  untuk α = 5%, maka Ha diterima. 

b. Uji-F 

Uji-F dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan 

(bersama-sama) variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk 

pengujiannya adalah sebagai berikut :  

H0 = Variabel ukuran perusahaan, Return On Asset dan Debt to Equity 

Ratio secara  simultan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Ha = Variabel ukuran perusahaan, Return On Asset dan Debt to Equity 

Ratio secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5% dengan derajat 

kebebasan df = (n-k) ; (k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah 

jumlah variabel. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi F hitung 

dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut : 

Jika F hitung ≤ F tabel, maka H0 diterima  



 
 

Jika F hitung > F tabel, maka Ha diterima 

Berdasarkan nilai probabilitas sebagai (signifikansi) dasar pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut : 

Sig. ≥ α,  untuk α = 5%, maka H0 diterima. 

Sig. < α,  untuk α = 5%, maka Ha diterima. 

3.6.4  Koefisien Determinasi  

Koefisien  determinasi  (R2)  pada  intinya  mengukur  seberapa  jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai   yang  kecil  berarti  

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 

dependen amat terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabel-variabel  

independen  memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel  dependen.  Secara  umum  koefisien  determinasi  

untuk  data  silang (crossection)  relatif  rendah  karena  adanya  variasi  yang  

besar  antara  masing-masing pengamatan.  Sedangkan  untuk  data  runtun  

waktu  (time  series)  biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang 

tinggi (Ghozali, 2006:83). 

 

 

 



 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris, apakah terdapat 

pengaruh ukuran perusahaan, return on asset, debt to equity rqtio terhadap 

manajemen laba. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang 

perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2008-2012. Berdasarkan data yang didapat dari Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD) 2012, terdapat 39 perusahaan Properti dan Real Estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008-2012. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, dan data yang 

diperoleh sebagai berikut:  

Tabel 4.1 Data Hasil Pemilihan Sampel 

No. Karateristik Sampel Jumlah 

1 Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012 

 

39 

2 Laporan keuangan Perusahaan Properti dan Real Estate yang 

mengalami Rugi periode 2008-2012 

 

( 15 ) 



 
 

3 Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 

Desember periode 2008-2012. 

 

( 9 ) 

 JUMLAH 15 

Dari keseluruhan jumlah perusahaan Properti dan Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012, terdapat 15 

perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam pemilihan 

sampel sehingga jumlah observasi (n) dalam penelitian ini adalah 5 x 15 = 75. 

4.2 Perhitungan Manajemen Laba 

Manajemen Laba (Earning Management) dalam penelitian ini dihitung 

dengan menggunakan persamaan Jones yang telah dimodifikasi. Langkah-langkah 

perhitungannya adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Menghitung nilai β1, β2 dan β3 

Perhitungan β1, β2 dan β3 dilakukan dengan teknik regresi. Regresi ini 

adalah untuk mendeteksi adanya discretionary accruals dan non discretionary 

accruals. Hasil Perhitungan regresi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Regresi untuk Mencari Beta 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

 1   (Constant) -.008 .014  -.572 .569 

  1/Ait -7493.151 4955.079 -.175 -1.512 .135 

   REV it / Ait-1 -.343 .125 -.315 -2.739 .008 



 
 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa nilai β1, adalah sebesar 

-0,175, nilai β2 adalah sebesar -0,315 dan nilai dan β3 adalah sebesar 0,089. Ketiga 

nilai tersebut dipergunakan untuk menghitung nilai Non Discretionary Accrual 

(NDA). 

4.2.2 Menghitung Non Discretionary Accruals (NDA)  

Perhitungan Non Discretionary Accruals (NDA) dilakukan dengan 

memasukkan nilai β1, β2 dan β3 yang diperoleh dari regresi. Perhitungan dilakukan 

untuk seluruh sampel perusahaan pada masing-masing  

NDAit =  -0,175  (
1
−

Ait − 1
)   - 0,315  (

Δ REVit − Δ RECit
−

Ait − 1
) +  0,089 (

𝑃𝑃𝐸𝑡
−

Ait − 1
) 

4.2.3 Menghitung Discretinary Accruals (DA) 

Setelah melakukan regresi model di atas, Discretionary Accruals yang dilakukan 

oleh setiap perusahaan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

DAit = (
TAit

−
Ait − 1

) - NDAit 

4.3. Analisis Data 

 Hipotesis dalam penelitian diuji dengan menggunakan metode regresi 

linier berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh 

mengenai variabel independen ialah ukuran perusahaan, return on asset, debt to 

   PPEit/Ai-t .033 .042 .089 .790 .432 

Dependent Variable: TAit/Ait-1 

Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 



 
 

equity ratio terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba pada perusahaan 

properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama periode 2008 - 2012. 

 

4.3.1 Data Outlier 

  Sebelum dilakukan pengujian asumsi klasik, data yang akan diolah akan 

dilakukan uji outlier. Uji outlier dimaksudkan untuk melihat data yang memiliki 

nilai ekstrim yang dapat mengganggu dalam pengujian yang akan dilakukan, 

setelah dilakukan outlier terdapat 6 data yang memiliki data dengan nilai Z-score 

diluar kisaran ± 2,5, sehingga harus dibuang atau dihapus dari data yang akan 

diuji dan jumlah sampel (n) menjadi 69 data dari 75 data yang diamati. 

4.3.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang 

dilihat dari hasil variabel penelitian. Berdasarkan perhitungan yang telah 

dilakukan, maka diperoleh data variabel Manajemen Laba (DA), ukuran 

perusahaan (Size), Return On Asset (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER). 

Berikut adalah deskripsi terhadap variabel-variabel tersebut: 

Tebel 4.3 Hasil Uji Statistik Deskriptif Sebelum Outlier 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Size 75 5.105 7.396 6.37700 .548554 

ROA 75 .001 .201 .05594 .038384 

DER 75 .066 3.828 1.10439 .757653 

DA 75 -.324 .192 -.01285 .080228 



 
 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Size 75 5.105 7.396 6.37700 .548554 

ROA 75 .001 .201 .05594 .038384 

DER 75 .066 3.828 1.10439 .757653 

DA 75 -.324 .192 -.01285 .080228 

Valid N (listwise) 75     

    Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 4.3 diketahui bahwa jumlah 

data dalam penelitian (N) adalah 75 data (15 perusahaan selama lima tahun) dan 

dapat diketahui bahwa : 

1. Variabel ukuran perusahaan (size) memiliki nilai rata-rata sebesar 6,37700, 

hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang 

menjadi sampel mempunyai nilai ukuran perusahaan (size) yang positif; 

dengan standar deviasi 0,548554; dari 75 sampel variabel ukuran 

perusahaan (size) memiliki nilai minimun 5,105 dan nilai maksimum 

7,396. 

2. Variabel Return On Asset (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,05594, 

hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang 

menjadi sampel mempunyai nilai Return On Asset (ROA) yang positif; 

dengan standar deviasi 0,038384; dari 75 sampel variabel Return On Asset 

(ROA) memiliki nilai minimun 0,001 dan nilai maksimum 0,201. 

3. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai rata-rata sebesar -

1,10439, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-



 
 

perusahaan yang menjadi sampel mempunyai nilai Debt to Equity Ratio 

(DER) yang positif; dengan standar deviasi 0,757653; dari 75 sampel 

variabel Debt to Equty Ratio (DER) memiliki nilai minimun 0,066 dan 

nilai maksimum 3,828. 

4. Variabel Manajemen Laba (DA) memiliki nilai rata-rata sebesar -0,01285, 

hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang 

menjadi sampel mempunyai nilai menajemen laba (DA) yang negatif; 

dengan standar deviasi 0,080228; dari 75 sampel variabel manajemen laba 

(DA) memiliki nilai minimun -0,324 dan nilai maksimum 0,192. 

Setelah melakukan konversi data kedalam skor standardized (Z-

Score), maka dalam penelitian ini data yang termasuk kedalam data outlier 

adalah sebanyak 6 data. Sehingga jumlah sampel yang digunakan 

sebanyak 69 dari 75 data yang diamati. Berikut hasil analisis statistik 

deskriptif setelah outlier. 

Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Setelah Outlier 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Size 69 5.105 7.396 6.39227 .562318 

ROA 69 .001 .144 .05355 .032926 

DER 69 .066 2.620 1.03022 .605891 

DA 69 -.138 .156 -.01067 .068543 

Valid N (listwise) 69     

Sumber : Data olahan penulis, 2014 



 
 

Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel 4.4 diketahui bahwa jumlah 

data dalam penelitian (N) adalah 69 data (15 perusahaan selama lima tahun) dan 

dapat diketahui bahwa : 

1. Variabel ukuran perusahaan (size) memiliki nilai rata-rata sebesar 6,39227, 

hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang 

menjadi sampel mempunyai nilai ukuran perusahaan (size) yang positif; 

dengan standar deviasi 0,562318; dari 69 sampel variabel ukuran 

perusahaan (size) memiliki nilai minimun 5,105 dan nilai maksimum 

7,396. 

2. Variabel Return On Asset (ROA) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,05355, 

hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang 

menjadi sampel mempunyai nilai Return On Asset (ROA) yang positif; 

dengan standar deviasi 0,032926; dari 69 sampel variabel Return On Asset 

(ROA) memiliki nilai minimun 0,001 dan nilai maksimum 0,144. 

3. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) memiliki nilai rata-rata sebesar 

1,03022, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-

perusahaan yang menjadi sampel mempunyai nilai Debt to Equity Ratio 

(DER) yang positif; dengan standar deviasi 0,605891; dari 69 sampel 

variabel Debt to Equty Ratio (DER) memiliki nilai minimun 0,066 dan 

nilai maksimum 2,620. 

4. Variabel Manajemen Laba (DA) memiliki nilai rata-rata sebesar -0,01067, 

hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan-perusahaan yang 

menjadi sampel mempunyai nilai menajemen laba (DA) yang negatif; 



 
 

dengan standar deviasi 0,068543; dari 69 sampel variabel manajemen laba 

(DA) memiliki nilai minimun -0,138 dan nilai maksimum 0,156. 

4.4. Hasil Pengujian Asumsi Klasik  

4.4.1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas data dilakuakn untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan grafik P-P Plot Test dan Kolmogorov K-S, di mana asumsi 

normalitas terpenuhi jika titik-titik pada grafik mendekati sumbu diagonalnya. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gambar 4.1 Grafik plot 

Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 

Gambar menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik telah mendekati atau 

hampir berhimpit dengan sumbu diagonal atau membentuk sudut 45 derajad 

dengan garis mendatar. Interpretasinya adalah bahwa nilai residual pada model 

penelitian telah terdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil pengujian 

tersebut dipergunakan uji Kolmogorov-Smirnov yaitu sebagai berikut: 

Menurut Ghozali (2006:114) untuk menguji normalitas residual adalah 

dengan menggunakan uji non parametrik kolmogorov – smirnov, dapat dilihat 

pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Non Parametrik Kolmogorov - Smirnov. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 69 

Normal 

Parametersa,,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation .06299244 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .084 

Positive .058 

Negative -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .697 

Asymp. Sig. (2-tailed) .716 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Output SPSS olahan Penulis, 2014 



 
 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai kolmogorov – 

smirnov adalah 0,697 dan signifikan 0,716 karena p-value = 0,716 > 0,05, maka 

H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi secara normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Hasil grafik histogram uji normalitas 

Sumber : Output SPSS olahan Penulis, 2014 

Pada gambar 4.1 grafik histogram, dapat dilihat bahwa distribusi data tidak 

menceng (skewnes) ke kiri atau ke kanan. 

4.4.2 Uji Multikolonieritas 

Tujuan dilakukannya uji multikolonieritas yaitu untuk menguji apakah 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam 

model regresi. Jika hasil uji multikolonieritas menunjukkan nilai tolerance > 0,10 

dan nilai variance inflation factor (VIF) < 10 untuk semua variabel penelitian 

yaitu Size, ROA dan DER. Maka tidak ada multikolinearitas. Hasil uji 

multikolinearitas sebagai berikut 



 
 

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.321 .093  -3.444 .001   

Size .046 .014 .381 3.303 .002 .976 1.024 

ROA .189 .239 .091 .790 .432 .984 1.017 

DER .004 .013 .033 .282 .778 .969 1.032 

a. Dependent Variable: DA 

Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.6 diatas dapat di 

interprestasikan sebagai berikut : 

1. Variabel ukuran perusahaan (size) menunjukan nilai tolerance sebesar 

0,976 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,024 < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan (size) yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak terjadi multikolinearitas. 

2. Variabel Return On Asset (ROA) menunjukan nilai tolerance sebesar 

0,984 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,017 < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel Return On Asset (ROA) yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Variabel Debt to Equity Ratio (DER) menunjukan nilai tolerance sebesar 

0,969 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,032 < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel Debt to Equity Ratio (DER) yang digunakan dalam 

penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 



 
 

4.4.3. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelunya. Menurut Ghozali (2006:103) salah satu cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya terjadi autokorelasi pada data penelitian 

adalah dengan menggunakan Run Test. Run Test digunakan untuk melihat apakah 

data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Model yang baik 

adalah model yang tidak terdapat autokorelasi dengan melihat tingkat signifikan 

diatas 0,05 (Ghozali, 2006:104). Berikut hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat 

pada tabel 4.7 

 

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea .00962 

Cases < Test Value 34 

Cases >= Test Value 35 

Total Cases 69 

Number of Runs 30 

Z -1.333 

Asymp. Sig. (2-tailed) .183 

a. Median 

   Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai test 

adalah 0,00962 dengan tingkat signifikan 0,183, p – value 0,183 > 0,05 yang 



 
 

berarti bahwa residual data bersifat random atau tidak terjadi autokorelasi antar 

variabel. 

4.4.4. Uji Heterokedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. (Ghozali, 2006:105). Model regresi yang baik adalah model yang tidak 

terjadi heterokedastisitas (homokedastisitas). Hasil pengujian yang dilakukan 

dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 

Dari grafik scatterplot pada gambar 4.3 diatas terlihat bahwa titik-titik 

menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 (nol) 

pada sumbu Y. Hal ini dapat di simpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Analisis dengan grafik scatterplot ini memiliki kelemahan yang cukup 

signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin 

sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterprestasikan hasil grafik 

scatterplot. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji statistik untuk menjamin 

keakuratan hasil yaitu dengan melakuka uji glejser. Hasil pengujian yang 

dilakukan dengan menggunakan uji glajser dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini. 

 

 

Tabel 4.8 Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .016 .054  .296 .768 



 
 

Size .004 .008 .053 .431 .668 

ROA .192 .139 .170 1.379 .173 

DER .001 .008 .024 .192 .849 

a. Dependent Variable: Abs_Ut 

Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 

 
Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.8 diatas, dapat 

diketahui bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara 

statistik mempengaruhi dependen dengan nilai Absolut Ut (Abs_Ut). Hal ini 

terlihat dari nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. Jadi 

dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas. 

4.5. Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linier Berganda 

Dalam analisis regresi, selain mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variabel atau lebih, hal ini juga menunjukan arah hubungan variabel dependen 

dengan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 

ukuran perusahaan (Size), Return On Asset (ROA) dan Debt to Equity Ratio 

(DER) terhadap variabel dependen yaitu Manajemen laba (DA). Teknik analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linear berganda, berdasarkan 

dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS 17.0 dapat dilihat 

pada tabel 4.9 berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Analisis Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.321 .093  -3.444 .001   



 
 

Size .046 .014 .381 3.303 .002 .976 1.024 

ROA .189 .239 .091 .790 .432 .984 1.017 

DER .004 .013 .033 .282 .778 .969 1.032 

a. Dependent Variable: DA 

 Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh hasil persamaan model regresi linear 

sebagai berikut : 

Y= -0,321 + 0,046 X1+ 0,189 X2 + 0,004 X3 + e 

1. Konstanta (α) 

Nilai konstanta (α) sebesar -0,321 menunjukan bahwa apabila nilai 

variabel ukuran perusahaan (size), Return On Asset (ROA) dan Debt to 

Equity Ratio (DER) kostan, maka nilai variabel manajemen laba -0,321. 

2. Kofisien β1 untuk variabel ukuran perusahaan (Size) 

Besarnya nilai kofisien regresi (β1) sebesar 0,046, nilai β1 yang 

positif menunjukan bahwa adanya hubungan yang searah antar variabel 

manajemen laba dengan ukuran perusahaan yang artinya jika nilai variabel 

ukuran perusahaan naik sebesar 0,01 maka nilai manajemen laba akan naik 

0,046. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan 

3. Kofisien β2 untuk variabel Return On Asset (ROA) 

Besarnya nilai kofisien regresi (β2) sebesar 0,189, nilai β2 yang 

positif menunjukan bahwa adanya hubungan yang searah antar variabel 

manajemen laba dengan Return On Asset yang artinya jika nilai variabel 

Return On Asset naik sebesar 0,01 maka nilai manajemen laba akan naik 

0,189. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

4. Kofisien β3 untuk variabel Debt to Equity Ratio (DER) 



 
 

Besarnya nilai kofisien regresi (β3) sebesar 0,004, nilai β3 yang 

positif menunjukan bahwa adanya hubungan yang searah antar variabel 

manajemen laba dengan Debt to Equity Ratio yang artinya jika nilai 

variabel Debt to Equity Ratio naik sebesar 0,01 maka nilai manajemen 

laba akan naik 0,004. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan 

4.5.1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial ( Uji t )  

 Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh ukuran 

perusahaan (size), return on asset (ROA) dan debt to equity ratio (DER) secara 

parsial terhadap manajemen laba (DA) yaitu dengan membandingkan antara t hitung 

dengan t tabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 4.11 sebagai berikut : 

 Tabel 4.10 Hasil Analisis Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat Secara Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.321 .093  -3.444 .001   

Size .046 .014 .381 3.303 .002 .976 1.024 

ROA .189 .239 .091 .790 .432 .984 1.017 

DER .004 .013 .033 .282 .778 .969 1.032 

a. Dependent Variable: DA 

Bedasarkan hasil analisis pada tabel 4.11 diatas menunjukan bahwa nilai 

thitung ukuran perusahaan (size) sebesar 3,303 > 1,9977 (ttabel α = 5%, df = (69-4-1) 

= 64) dan signifikan (p – value = 0,002 < 0,05), maka H1 diterima dan H0 di tolak, 

yang berarti variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 



 
 

Nilai  t hitung Return On Asset (ROA) sebesar 0,790 < 1,9977 (t tabel 

α = 5%, df = (69-4-1) = 64) dan signifikan (p – value = 0,432 > 0,05), 

maka H0 diterima dan H2 di tolak, yang berarti variabel return on asset 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Nilai  t hitung Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0,282 < 1,9977 (t 

tabel α = 5%, df = (69-4-1) = 64) dan signifikan (p – value = 0,778 > 0,05), 

maka H0 diterima dan H3 di tolak, yang berarti variabel debt to equity ratio 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

4.5.2. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis ini bertujuan untuk mengukur pengaruh ukuran 

perusahaan, Return On Asset dan Debt to Equity Ratio secara bersama-sama atau 

simultan terhadap manajemen laba. Yaitu dengan membandingkan antara F hitung 

dengan F tabel. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut :  

Tabel 4.11 Hasil Analisis Antar Variabel Bebas Secara Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .050 3 .017 3.987 .011a 

Residual .270 65 .004   

Total .319 68    

a. Predictors: (Constant), DER, ROA, Size 

b. Dependent Variable: DA 

Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 

  Berdasarkan tabel 4.10 diketahui nilai F hitung sebesar 3,987 dengan tingkat 

signifikansi 0,011. Nilai F hitung akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Nilai F tabel 



 
 

pada tingkat kesalahan α = 5% dengan drajat kebebasan 95%, (df) = (n-k) ; (k-1). 

Jumlah sampel (n) sebanyak 69 dan jumlah variabel penelitian (k) berjumlah 4, 

jadi df = (69-4) ; (4-1) sehingga F tabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 5%) 

adalah 2,75. Jadi F hitung > F tabel (3,987 > 2,75 ) dan tingkat signifikan sebesar 

0,011 maka keputusan Ha diterima artinya ukuran perusahaan, return on asset dan 

debt to equity ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba pada perusahaan properti dan real estate di BEI tahun 2008-2012. 

4.5.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji 

koefisien determinan dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini.  

Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .394a .155 .116 .064430 

a. Predictors: (Constant), DER, ROA, Size 

b. Dependent Variable: DA 

Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai koefisien (adjusted R 

Squere) sebesar 0,116 yang berarti dari variabel manajemen laba dapat dijelaskan 

oleh variasi dari variabel firm size, retur on asset, debt to equity ratio. Sedangkan  

sisanya 0,884 dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel – variabel lain yang tidak 

termasuk dalam model. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0.394 yang berarti 

bahwa korelasi atau hubungan antara ukuran perusahaan, return on asset dan debt 



 
 

to equity ratio (variabel independen) terhadap manajemen laba (variabel 

dependen) kuat. Korelasi dikatakan kuat karena nilai R berada diatas 0,05 dan 

mendekati 1. Standart error of the estimate adalah 0,064430, semakin kecil nilai 

standart error of the estimate maka akan semakin membuat model regresi 

semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.  

4.6 Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji determinasi besarnya adjusted R2 dari hasil analisis 

dengan menggunakan SPSS 17 dipengaruhi 0,116. Dengan demikian besarnya 

pengaruh yang diberikan oleh variabel ukuran perusahaan (size), return on asset 

(ROA) dan debt to equity ratio (DER) terhadap manajemen laba adalah sebesar 

11,6 % sedangkan sisanya sebesar 88,4 % adalah yang dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.6.1 Secara Parsial 

4.6.1.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan (Size) terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara 

parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia (BEI). Ini berdasarkan nilai t hitung sebesar 3,303 sedangkan t tabel sebesar 

1,9977, sehingga t hitung > t tabel dengan tingkat signifikansi 0,002 lebih kecil dari 

pada taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 

ditolak. Ini menunjukan bahwa secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba.  



 
 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2010), yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Hal ini 

berarti, jika ukuran perusahaan mengalami peningkatan, maka manajemen laba 

mengalami peningkatan. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin 

besar pula kemungkinan manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba. 

Dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, maka akses informasi yang tersedia 

untuk para investor akan semakin banyak, sehingga ini akan memberikan 

kemudahan bagi pihak manajemen untuk campur tangan dalam pelaporan 

keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen 

laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan 

keuangan, menambah bias laporan, dan dapat mengganggu pemakai laporan 

keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa sebagai angka laba 

sebenarnya. 

4.6.1.2 Pengaruh Retur On Asset (ROA) terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara 

parsial variabel return on asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia (BEI). Ini berdasarkan nilai t hitung sebesar 0,790 sedangkan t tabel 

sebesar 1,9977, sehingga t hitung < t tabel dengan tingkat signifikansi 0,432 lebih 

besar dari pada taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

dan Ha ditolak. Ini menunjukan bahwa secara parsial return on asset (ROA) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak 



 
 

sejalan dengan penelitian Wahyu (2011), yang menyatakan bahwa return on asset 

(ROA) berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh 

perbedaan jumlah sampel, objek dan variabel penelitian. Meskipun hasilnya tidak 

signifikan, bukan berarti bahwa penanam modal dapat mengabaikan retur on asset 

(ROA) suatu perusahaan, dikarenakan return on asset (ROA) mengukur tingkat 

pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan 

seluruh dana (asset) yang dimilikinya. Return on asset (ROA) yang semakin 

meningkat menunjukan bahwa kinerja perusahaan yang semakin baik dan para 

pemegang saham akan menerima keuntungan semakin meningkat. Dengan 

demikian manajer otomatis akan mendapatkan imbalan yang besar juga, sehingga 

manajer tidak melakukan manajemen laba. 

4.6.1.3 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t, secara 

parsial variabel debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia (BEI). Ini berdasarkan nilai t hitung sebesar 0,282 sedangkan t tabel sebesar 

1,9977, sehingga t hitung < t tabel dengan tingkat signifikansi 0,778 lebih besar dari 

pada taraf signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha 

ditolak, ini menunjukan bahwa secara parsial debt to equity ratio (DER) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Wahyu (2011), yang menyatakan bahwa debt to equity ratio 

(DER) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur 



 
 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Dikarenakan debt to equity ratio 

(DER) merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya dengan melalui modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan 

tersebut. Dengan semakin tingginya kewajiban hal ini akan meningkatkan resiko 

perusahaan terhadap hutang tersebut, oleh karena itu akan berpengaruh buruk 

terhadap nilai perusahaan, sehingga debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

4.6.2 Secara Simultan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F, variabel ukuran 

perusahaan, return on asset dan debt to equity ratio secara simultan (bersama-

sama) berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan properti 

dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI). Ini berdasarkan nilai 

F hitung sebesar 3,987 dan F tabel sebesar 2,75, sehingga F hitung > F tabel dengan 

tingkat signifikansi 0,011 lebih kecil dari pada taraf signifikansi 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, ini menunjukan bahwa secara 

simultan variabel ukuran perusahaan, return on asset dan debt to equity ratio 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 

 

 

 



 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh ukuran perusahaan (size), return on 

asset (ROA) dan debt to equity ratio (DER) terhadap manajemen laba 

adalah 0,116 atau hanya sebesar 11,6 % variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini mampu mempengaruhi variabel dependen. 

Sedangkan sisanya 0,884 atau 88,4 % dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  

2. Secara parsial variabel ukuran perusahaan (size) berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. 

3. Secara parsial variabel return on asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. 

4. Secara Secara parsial variabel debt to equity ratio (DER) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba pada perusahaan properti dan real 

estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. 

5. Secara simultan (bersama-sama) variabel ukuran perusahaan (size), return 

on asset (ROA) dan debt to equity ratio (DER) berpengaruh signifikan 



 
 

terhadap manajemen laba pada perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang masuk pada 

kategori perusahaan  Properti dan Real Estate yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia (BEI). Sehingga hanya 15 perusahaan yang sesuai dengan 

kriteria sampel penelitian. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan periode Lima tahun. Dengan 

menggunakan periode yang lebih panjang atau pendek dimungkinkan 

adanya hasil yang berbeda dengan hasil penelitian ini. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel penelitian yaitu ukuran 

perusahaan (size), return on asset (ROA) dan debt to equity ratio (DER) 

sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel 

dependen. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran 

yaitu sebagai berikut: 

1. Disarankan untuk merancang suatu peraturan yang mencegah atau 

membatasi manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba. Peraturan 

tersebut dapat dimuat pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan di 

Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan praktik 

manajemen laba di Indonesia dapat dikurangi. Peraturan tersebut misalnya 

ketentuan untuk menampilkan laporan keuangan ganda bagi perusahaan 



 
 

yang melakukan perusahaan sistem akuntansi dalam perusahaannya. 

Dengan demikian para pengguna laporan keuangan berdasarkan sistem 

baru tidak menimbulkan bias bagi stake holder. 

2. Disarankan untuk peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian 

serupa dengan menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dan 

menambah variabel independen yang lain, sehingga lebih mampu mewakili 

kondisi BEI secara umum. Selain itu penelitian berikutnya disarankan  

menggunakan periode yang lebih panjang. 
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LAMPIRAN 

 

I. SAMPEL PENELITIAN 

Jumlah  Populasi 

No Kode Nama Perusahaan 

Kriteria 

Ket 

a b c 

1 APLN PT. Agung Podomoro Land Tbk v - v - 

2 ASRI PT. Alam Sutera Realty Tbk v v v 1 

3 BAPA PT. Bekasi Asri Pemula Tbk v v v 2 

4 BCIP PT. Bumi Citra Permai Tbk v - v - 

5 BEST PT. Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk v - v - 

6 BIPP PT. Bhuwanatala Indah Permai Tbk v v - - 

7 BKDP PT. Bukit Darmo Property Tbk v v - - 

8 BKSL PT. Sentul City Tbk v v - - 

9 BSDE PT. Bumi Serpong Damai Tbk v v v 3 

10 CTRP PT. Ciputra Property Tbk v v v 4 

11 CTRS PT. Ciputra Surya Tbk v v v 5 

12 DART PT. Duta Anggada Realty Tbk v v v 6 



 
 

13 DUTI PT. Duta Pertiwi Tbk v v v 7 

14 ELTY PT. Bakrieland Development Tbk v v - - 

15 EMDE PT. Megapolitan Developments Tbk v - v - 

16 FMII PT. Fortune Mate Indonesia Tbk v v - - 

17 GAMA PT. Gading Development Tbk v - v - 

18 GMTD PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk v v v 8 

19 GWSA PT. Greenwood Sejahtera Tbk v - v - 

20 JIHD PT. Jakarta Internasional Hotel Development Tbk v v - - 

21 JRPT PT. Jaya Real Property Tbk v v v 9 

22 KIJA PT. Kawasan Industri Jababeka Tbk v v - - 

23 LAMI PT. Lamicitra Nusantara Tbk v v v 10 

24 LCGP PT. Laguna Cipta Griya Tbk v v - - 

25 LPCK PT. Lippo Cikarang Tbk v v v 11 

26 LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk v v v 12 

27 MDLN PT. Modernland Realty Tbk v v v 13 

28 MKPI PT. Metropolitan Kentjana Tbk v - v - 



 
 

29 MTLA PT. Metropolitan Land Tbk v - v - 

30 MTSM PT. Metro Realty Tbk v v - - 

31 NIRO PT. Nirvana Develoment Tbk v - v - 

32 OMRE PT. Indonesia Prima Property Tbk v v - - 

33 PWON PT. Pakuwon Jati Tbk v v - - 

34 PWSI PT. Panca Wiratama Sakti Tbk v v - - 

35 RBMS PT. Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk v v - - 

36 RDTX PT. Roda Vivatex Tbk v v v 14 

37 SCBD PT. Danayasa Arthatama Tbk v v - - 

38 SMDM PT. Suryamas Dutamakmur Tbk v v - - 

39 SMRA PT. Summarecon Agung Tbk v v v 15 

 

 

Jumlah Sampel 

No. Kode Nama Perusahaan 

Tanggal 

Listing 

1. ASRI PT. Alam Sutera Realty Tbk 18 Des 2007 

2 BAPA PT. Bekasi Asri Pemula Tbk 14 Jan 2008 



 
 

3. BSDE PT. Bumi Serpong Damai Tbk 06 Juni 2008 

4. CTRP PT. Ciputra Property Tbk 07 Nov 2007 

5. CTRS PT. Ciputra Surya Tbk 15 Jan 1999 

6. DART PT. Duta Anggada Realty Tbk 08 May 1990 

7. DUTI PT. Duta Pertiwi Tbk 02 Nov 1994 

8. GMTD PT. Gowa Makassar Tourism Development Tbk 11 Dec 2000 

9. JRPT PT. Jaya Real Property Tbk 29 Juni 1994 

10. LAMI PT. Lamicitra Nusantara Tbk 18 Juli 2001 

11. LPCK PT. Lippo Cikarang Tbk 24 Juli 1997 

12. LPKR PT. Lippo Karawaci Tbk 28 Juni 1996 

13. MDLN PT. Modernland Realty Tbk 18 Jan 1993 

14. RDTX PT. Roda Vivatex Tbk 14 May 1990 

15. SMRA PT. Summarecon Agung Tbk 07 May 1990 

 

 

 

 

II. DATA MANAJEMEN LABA 

 



 
 

No Kode 2008 2009 2010 2011 2012 

1 ASRI 0.0258 -0.0195 -0.1042 -0.1010 -0.0344 

2 BAPA -0.0552 -0.1150 -0.0834 -0.1008 -0.0165 

3 BSDE -0.1083 -0.0107 0.0505 0.0168 0.1407 

4 CTRP 0.0195 -0.0016 -0.0293 -0.0597 -0.0050 

5 CTRS -0.0211 -0.0563 0.0302 0.0044 -0.0710 

6 DART 0.0777 -0.0581 -0.0100 0.0555 0.0842 

7 DUTI -0.0903 -0.0348 -0.0072 0.0221 0.0519 

8 GMTD 0.0077 -0.0182 0.0442 0.0201 -0.3239 

9 JRPT 0.1073 -0.0864 -0.1219 0.0325 0.0666 

10 LAMI -0.1107 -0.0197 -0.0524 0.0173 -0.0114 

11 LPCK 0.0119 -0.0134 -0.0868 0.0509 0.0224 

12 LPKR 0.0517 0.0329 0.1182 0.0505 0.1220 

13 MDLN -0.1384 -0.0457 0.0306 0.0231 0.1559 

14 RDTX 0.0131 -0.0991 -0.0161 -0.1069 -0.1324 

15 SMRA 0.1922 -0.1292 -0.0369 0.0132 0.0157 

 

 

 

 

III. Menghitung Bheta Manajemen Laba 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.008 .014  -.572 .569 

1/Ait -7493.151 4955.079 -.175 -1.512 .135 



 
 

REV it / Ait-1 -.343 .125 -.315 -2.739 .008 

PPEit/Ai-t .033 .042 .089 .790 .432 

a. Dependent Variable: TAit/Ait-1 

 

 

 

 

 

IV. STATISTIK DESKRIPTIF 

 

Uji Statistik Deskriptif Sebelum Outlier 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Size 75 5.105 7.396 6.37700 .548554 

ROA 75 .001 .201 .05594 .038384 

DER 75 .066 3.828 1.10439 .757653 

DA 75 -.324 .192 -.01285 .080228 

Valid N (listwise) 75     

 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Setelah Outlier 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Size 75 5.105 7.396 6.37700 .548554 

ROA 75 .001 .201 .05594 .038384 

DER 75 .066 3.828 1.10439 .757653 

DA 75 -.324 .192 -.01285 .080228 

Valid N (listwise) 75     



 
 

V. UJI NORMALITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 69 

Normal 

Parametersa,,b 

Mean .0000000 

Std. Deviation .06299244 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .084 

Positive .058 

Negative -.084 

Kolmogorov-Smirnov Z .697 

Asymp. Sig. (2-tailed) .716 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

VI. UJI MULTIKOLONIERITAS 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.321 .093  -3.444 .001   

Size .046 .014 .381 3.303 .002 .976 1.024 

ROA .189 .239 .091 .790 .432 .984 1.017 

DER .004 .013 .033 .282 .778 .969 1.032 

a. Dependent Variable: DA 

 

 

 

 



 
 

VII. UJI AUTOKORELASI 

 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea .00962 

Cases < Test Value 34 

Cases >= Test Value 35 

Total Cases 69 

Number of Runs 30 

Z -1.333 

Asymp. Sig. (2-tailed) .183 

a. Median 

 

 

 

VIII. UJI HETEROKEDASRISITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hasil Uji Glejser 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .016 .054  .296 .768 

Size .004 .008 .053 .431 .668 

ROA .192 .139 .170 1.379 .173 

DER .001 .008 .024 .192 .849 

a. Dependent Variable: Abs_Ut 

Sumber : Output SPSS olahan penulis, 2014 

 

IX. UJI REGRESI ANALISIS BERGANDA 

Hasil Uji Regresi Analisis Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.321 .093  -3.444 .001   

Size .046 .014 .381 3.303 .002 .976 1.024 

ROA .189 .239 .091 .790 .432 .984 1.017 

DER .004 .013 .033 .282 .778 .969 1.032 

a. Dependent Variable: DA 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

X. PENGUJIAN HIPOTESIS 

     Hasil Uji F 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.321 .093  -3.444 .001   

Size .046 .014 .381 3.303 .002 .976 1.024 

ROA .189 .239 .091 .790 .432 .984 1.017 

DER .004 .013 .033 .282 .778 .969 1.032 

a. Dependent Variable: DA 

 

 

 

     HASIL UJI T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -.321 .093  -3.444 .001   

Size .046 .014 .381 3.303 .002 .976 1.024 

ROA .189 .239 .091 .790 .432 .984 1.017 

DER .004 .013 .033 .282 .778 .969 1.032 

a. Dependent Variable: DA 

 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .394a .155 .116 .064430 

a. Predictors: (Constant), DER, ROA, Size 

b. Dependent Variable: DA 

 


