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ABSTRAK 

Nurcahaya Putriyani, 2015 :  Analisis  Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap   

               Perataan Laba Pada Perusahaan Sektor Property and 

              Realestate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

              periode 2011-2013 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perataan laba pada perusahaan property and realestate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Indeks Eckel digunakan untuk menentukkan perusahaan yang 

melakukan  praktik perataan laba.  

Penelitian ini melibatkan 31 sampel perusahaan yang melakukan praktik perataan 

laba, periode tahun 2011-2013. pemilihan sampel dilakukan melalui metode 

purposive sampling. Metode statistik yang digunakan regresi berganda, melalui 

hasil pengujian regresi berganda diketahui bahwa Net Profit Margin (NPM) 

berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Return On Asset (ROA), 

leverage,dan  ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

Kata Kunci : Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), leverage,  

                         ukuran perusahaan, perataan laba  
 

PENDAHULUAN 

Income Smoothing adalah gambaran dari manajemen laba. Tindakan manajemen 

yang melakukan income smothing umumnya didasarkan berbagai alasan 

diantaranya  adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen, dalam 

hal ini manajemen memiliki kecenderungan melakukan kebijikan yang 

mengguntungkan bagi dirinya, dengan demikian akan melakukan income 

smoothing mengarah agar kinerja manajemen diilai baik oleh pihak eksternal 

perusahaan (Harmono,2009:8).  



Perataan laba tidak akan terjadi apabila laba yang dihasilkan sesuai dengan laba 

yang diharapkan. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi manajemen 

melakukan tindakan perataan laba atau income smothing diantaranya adalah 

profitabilitas. Rasio profitabilitas  mengukur fokus pada laba perusahaan  

(Brealy,Myers,dan Marcus, 2007:80). Dalam penelitian ini profitabilitas diukur 

dengan rasio ROA (Return On Asset) dan NPM (Net Profit Margin). Terdapat 

pandangan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melakukan 

manajemen laba dengan teknik perataan laba (Dewi & Prasetiono 2012). Hal ini 

dilakukan untuk menampilkan kesan adanya pertumbuhan laba yang stabil, 

dengan menggeserkan laba pada periode dimana perusahaan beroperasi dengan 

baik untuk digunakan pada periode dimana perusahaan mempunyai kinerja yang 

buruk. Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap praktik laba adalah 

leverage. Rasio Leverage mengukur seberapa besar leverage keuangan yang 

ditanggung perusahaan (Brealy,Myers,dan Marcus, 2007:75).  Hal ini diperkuat 

oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Sindi dan Etna, (2011) yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki tingkat rasio yang tinggi mempunyai risiko 

yang tinggi pula, sehingga perusahaan yang memiliki resiko keuangan yang tinggi 

akan cenderung melakukan perataan laba agar terhindar dari pelanggaran kontrak 

atas perjanjian utang. 

Selain ROA, NPM, dan leverage variabel lain yang diduga mempengaruhi praktik 

perataan laba adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu 

faktor yang harus dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi perataan laba. 

Dengan kata lain besar kecilnya ukuran suatu perusahaan secara langsung 

berpengaruh terhadap perataan laba. 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai faktor-faktor 

yang  mempengaruhi praktik perataan laba. Dimana peneliti memilih untuk 

meneliti Perusahaan Property and Realestate sebagai Sampelnya.  Oleh sebab itu 

peneliti memilih judul penelitian “Analisa faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap perataan laba Pada Perusahaan Sektor Property and Realestate 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013” 

 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

KAJIAN PUSTAKA 

Perataan Laba 

Menurut Riahi dan Belkaoui (2012:192) perataan laba sebagai proses normalisasi 

laba yang disengaja guna meraih suatu tren ataupun tingkat yang diinginkan. 

pengertian ini dapat disimpulkan sebagai salah satu pola dari manajemen laba dan 

dapat dipandang sebagai upaya yang secara sengaja dimaksudkan untuk 



menormalkan laba dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat yang 

diinginkan oleh manajemen. Tindakan tersebut sengaja dilakukan manajemen 

guna menarik minat pasar dalam berinvestasi, karena perhatian investor seringkali 

hanya terpusat pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan 

informasi laba tersebut. Hal ini berakibat investor tidak memiliki informasi yang 

akurat tentang laba, sehingga investor gagal dalam menaksir risiko investasi 

mereka.  

Penelitian mengenai perataan laba yang dilakukan di Indonesia dapat dikatakan 

semuanya menggunakan pendekatan variabilitas. Pendekatan ini 

mengelompokkan perusahaan sebagai pelaku perataan penghasilan ketika 

koefisien variasi penjualannya lebih besar daripada variasi labanya. 

Pembandingan koefisien variasi ini menghasilkan angka indeks yang dikenal 

sebagai indeks eckel. Rumus yang digunakan adalah: 

 Indeks Perataan laba (IPL) =
CV∆S

CV∆I
 

Return On Asset (ROA) 

Ukuran penting untuk menilai sehat atau tidaknya perusahaan, yang 

mempengaruhi  investor untuk membuat keputusan. Pengembalian atas total 

aktiva (ROA)  

 

Diukur dengan rumus sebagai berikut : 

 

 ROA =  
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑇𝑎𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡  
  

 

Sumber: (Fahmi,2012:114) 

Net Profit Margin (NPM) 

Menurut Van Horne dan Wachowics (2001:224) dalam Nurjanah (2011) Net 

Profit Margin adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah 

memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Margin tersebut 

memberitahu kita penghasilan bersih dari perusahaan per satu dolar penjualan  Net 

Profit Margin  adalah suatu pengukuran dari setiap satuan nilai penjualan yang 

tersisa setelah dikurangi oleh seluruh biaya termasuk bunga dan pajak (Suwito 

dan Herawaty, 2005).  

 

Net Profit Margin atau margin penghasilan bersih ini diduga mempengaruhi 

praktik perataan laba, karena secara logis margin ini berkait langsung dengan 

obyek perataan laba. Ukuran penting bagi investor untuk membuat keputusan. Net 



Profit Margin menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dari setiap 

penjualannya. 

 

Diukur dengan rumus sebagai berikut :      

 

NPM =  
Laba Bersih setelah pajak

Total Penjualan
 

Sumber : (Pramono,2013) 

Leverage  

Rasio Leverage mengukur seberapa besar leverage keuangan yang ditanggung 

perusahaan (Brealy,Myers,dan Marcus, 2007:75). Tingkat Leverage yang tinggi 

mengidentifikasikan resiko perusahaan yang tinggi pula sehingga kreditor sering 

memperhatikan besarnya resiko ini. Namun dengan tingkat laba yang tinggi 

(stabil) maka resiko perusahaan akan kecil (Subramanyam, 2010:47), hal inilah 

yang memicu manajemen untuk mengurangi resiko perusahaan dengan berupaya 

mengstabilkan tingkat laba perusahaan dengan berbagai cara, baik itu melalui 

income smoothing.  

 

Diukur dengan rumus sebagai berikut : 

 

DAR =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

 

Sumber : (Horngren dan Harrison, 2007:172) dan (Brealy,Myers,dan Marcus,  

       2007:80) 

 

Ukuran Perusahaan  

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah  

ukuran aktiva dari perusahaan tersebut (Sari & Haryanto, 2013).  

 

Size =  Total Asset 

 

Sumber : (Asnawi dan Wijaya, 2005: 274)  

 

Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perataan laba pada perusahaan property and realestate yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Faktor-faktor tersebut meliputi: Return On Asset (ROA), Net 



Profit Margin (NPM), leverage dan ukuran perusahaan. Kerangka pemikiran 

teoritis ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Pengembangan Hipotesis 

  

Hipotesis adalah pernyataan yang sifatnya sementara terhadap penelitian yang 

kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian ini 

yang akan diuji adalah sebagai berikut : 

 

Pengaruh ROA Terhadap Perataan Laba  

Perusahaan yang memiliki ROA yang lebih tinggi cenderung melakukan 

perataaan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih rendah karena 

manajemen tahu akan kemampuan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang 

sehingga memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba (Assih dkk, dalam 

Astuti, 2013). Maka hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Astuti (2013) yang menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan 

variabel ROA berpengaruh positif signifikan terhadap perataan laba.  

 

ROA 

NPM 

Leverage 

Ukuran Perusahaan 

Perataan Laba  /  

(Income Smoothing) 
H3 

H5 



Dengan demikian, semakin besar perubahan ROA maka semakin besar 

kemungkinan manajemen melakukan praktik perataan laba. Penelitian terdahulu 

yang menghubungkan ROA terhadap perataan laba dilakukan oleh Ratih Kartika 

Dewi (2011) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap perataan laba. Hal ini tidak konsisten dengan penelitian Sulistyo 

wahyuni (2010) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan  adalah 

sebagai berikut: 

 

H1 :  Diduga ROA berpengaruh  terhadap perataan laba. 

Pengaruh NPM Terhadap Perataan Laba 

Net Profit Margin  merupakan keuntungan perusahaan setelah menghitung 

seluruh biaya dan pajak penghasilan. NPM menunjukkan kemampuan perusahaan 

memperoleh  laba dari setiap penjualan yang diciptakan oleh perusahaan, 

sedangkan perputaran aktiva menunjukkan seberapa jauh perusahaan mampu 

menciptakan penjualan dari aktiva yang dimiliki. NPM dihitung dengan cara laba 

bersih yang tersedia bagi pemegang saham dibagi dengan total penjualan (Weston 

dan Brigham, 1995 : 304 ).  

 

Sebagaimana diketahui praktik perataan laba merupakan fenomena yang umum 

dan dilakukan banyak negara. Namun demikian, praktik perataan laba ini, jika 

dilakukan dengan sengaja dan dibuat – buat dapat mengakibatkan pengungkapan 

laba yang tidak memadai atau menyesatkan.  Faktor – faktor besaran perusahaan, 

Penelitian  terdahulu mendapatkan hasil bahwa Net Profit Margin secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap perataan penghasilan (Salno, 2000). 

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

 

H2 :  Diduga NPM berpengaruh terhadap perataan laba. 

Pengaruh Leverage Terhadap Perataan Laba  

Leverage adalah Pembiayaan sebagian dari asset perusahaan dengan surat 

berharga yang mempunyai tingkat bunga yang tetap (terbatas) dengan 

mengharapkan peningkatan yang luar biasa pada pendapatan bagi pemegang 

saham”. 

 

Rasio leverage yang besar menyebabkan turunnya minat para investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, Financial leverage ini sendiri 

menunjukan seberapa besar efisien perusahaan dalam memanfaatkan pemegang 



saham dalam mengantisipasi hutang jangka panjang dan jangka pendek dari 

perusahaan sehingga hutang-hutang tersebut tidak menganggu operasi perusahaan 

secara kesluruhan untuk jangka waktu yang panjang sehingga dapat memicu 

adanya tindakan perataan laba.  

 

Penelitian Terdahulu yang dilakukan Yasinta (2012) bahwa variabel independen 

leverage perusahaan tidak berpangaruh terhadap tindakan perataan laba. Hal ini 

menunjukan bahwa leverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

tindakan pertataan laba. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan 

adalah sebagai berikut: 

 

H3 :  Diduga Leverage berpengaruh terhadap perataan laba. 

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Perataan Laba 

 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi perataan 

laba (income smoothing). Di Indonesia sendiri banyak berdiri perusahaan-

perusahaan, baik yang berukuran besar maupun kecil. Perusahaan besar terutama 

yang sudah go public cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan 

keuangan. Hal tersebut berdampak pada semakin sedikit  kemungkinan 

perusahaan tersebut menjalankan praktik perataan laba. Pendapat tersebut 

didukung oleh penelitian dari Mutanto (2004) dalam Ratnasari (2012) yang 

menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar atau telah go public 

cenderung kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan laba 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan-

perusahaan besar tersebut diperhatikan oleh masyarakat luas.   

 

Berbeda dengan beberapa penelitian yang diungkapkan oleh para ahli seperti yang 

diungkapkan diatas, Albretch dan Richardson (1990) dalam Rahmawati (2012) 

mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki 

dorongan untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan yang lebih besar diteliti dan 

dipandang dengan lebih kritis oleh para investor Pendapat senada juga 

dikemukakan oleh Nasser dan Herlina (2003) yang beranggapan bahwa 

perusahaan yang memiki aktiva yang besar atau disebut juga dengan perusahaan 

besar yang kemudian mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak 

seperti, para analis, investor maupun pemerintah.  

 

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian seperti yang diungkapkan dalam 

paragraf diatas semakin menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian 



menggunakan variabel ukuran perusahaan. Hal tersebut juga diperkuat oleh Healy 

(1985) dan Moses (1987) dalam Rahmawati (2012) yang mengemukakan bahwa 

perataan laba dapat dihubungkan dengan ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian 

tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 

  

H4 :  Diduga Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba. 

 

Pengaruh ROA, NPM, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap 

Perataan Laba 

 

Penelitian ini tidak hanya menguji secara parsial (individual), tetapi juga menguji 

secara simultan (bersama-sama) dalam mempengaruhi perataan laba. Oleh sebab 

itu diharapkan penelitian ini memberikan pengaruh secara simultan (bersama-

sama) mempengaruhi perataan laba. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai 

berikut:  

 

H5: Diduga ROA, NPM, leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan  

        berpengaruh terhadap perataan laba. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan satu variabel dengan variabel 

lainnya.  Objek penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Sedangkan populasi dan sampel penelitian adalah perusahaan 

property dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011-

2013 dan memenuhi seluruh kriteria dalam metode purposive sampling. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah 

data yang dikumpulkan/diperoleh secara tidak langsung atau melalui media 

perantara. Sumber data penelitian ini adalah  data yang diperoleh dari Bursa Efek 

Indonesia melalui situs www.idx.co.id dengan periode tahun 2011-2013. Analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggunakan 

penjelasan dan penggunaan beberapa tabel untuk melengkapi dan mendukung 

data-data yang diperoleh dan kuantitatif yaitu  yang menggunakan perhitungan 

dengan rumus-rumus.  

 

Metode Penelitian dalam pengumpulan data untuk memperoleh informasi serta 

data untuk menunjang penelitian, maka penulis menggunakan Penelitian 

Kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh teori yang mendukung 

penelitian dengan cara mempelajari, meneliti teoritis berupa buku, makalah dan 



jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini, dan Penelitian Lapangan 

dilakukan tidak langsung datang keperusahaan melainkan melalui media 

elektronik atau internet dengan membuka www.idx.co.id. Metode analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS Versi 20. Dalam 

penelitian ini tingkat kesalahan 5%. Adapun uji analisis data antara lain Analisis 

statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik terdiri dari (Uji Normalitas, Uji 

Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi), Uji Hipotesis (Uji 

Simultan (Uji F),  Uji Adjusted (𝑅2),  Uji Parsial (Uji T). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), serta standar dan 

mengetahui keadaan variabel penelitian dari perusahaan sampel yang ada, yaitu 

income smoothing, ROA, NPM, leverage dan Ukuran Perusahaan. Hasil uji 

statistik deskriptif disajikan dalam table 4.1 berikut ini :  

Tabel 4.1 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PerataanLaba 90 ,002 2,571 ,29710 ,414226 

ROA 90 ,002 ,254 ,06863 ,040580 

NPM 90 ,018 1,330 ,25234 ,172615 

Leverage 90 ,132 ,840 ,47560 ,157939 

UkuranPerusahaan 90 148,000 31300,000 6173,22222 6174,650224 

Valid N (listwise) 90     

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas  

Menurut Ghozali (2013:160) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Jika signifikansi > 0,05 berarti data terdistribusi normal. 

Tabel 4.2 

Uji Kolmogorov-Smirnov Data Asli 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

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


 Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,39242764 

Most Extreme Differences 

Absolute ,269 

Positive ,269 

Negative -,198 

Kolmogorov-Smirnov Z 2,550 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas tersebut didapatkan nilai signifikansi 

pada kolmogorov-smirnov kecil dari tabel α=0.05, dimana  signifikansi pada hasil 

uji normalitas adalah 0.000<0.05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data  

tidak berdistribusi normal. Dari hasil uji tersebut, maka data harus di Outlier 

dengan hasil seperti  di bawah ini:    

 

Tabel 4.3 

Uji Kolmogorov-Smirnov Setelah di Outlier 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 82 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,12310840 

Most Extreme Differences 

Absolute ,083 

Positive ,083 

Negative -,050 

Kolmogorov-Smirnov Z ,748 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,631 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas tersebut, didapatkan nilai signifikansi 

pada kolmogorov-smirnov besar dari nilai tabel α=0.05, dimana signifikansi pada 



hasil uji normalitas adalah 0.631>0.05, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

 

Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2013:105) Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

dengan menggunakan nilai VIF (Variance Inflation Factor), nilai VIF berada 

pada kisaran 0,10 sampai 10 menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas 

dengan variabel bebas yang lainnya. Hasil uji gejala multikolinearitas disajikan 

pada tabel 4.4 berikut ini.  

 

Tabel 4.4 

Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,197 ,066  2,975 ,004   

ROA -,522 ,567 -,131 -,922 ,359 ,470 2,130 

NPM ,532 ,180 ,462 2,957 ,004 ,389 2,572 

Leverage -,171 ,110 -,190 -1,552 ,125 ,630 1,588 

UkuranPeru

sahaan 
-1,877E-006 ,000 -,079 -,757 ,451 ,870 1,150 

a. Dependent Variable: PerataanLaba 

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015)  

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan nilai VIF dan tolerance. 

Nilai VIF pada sampel penelitian ini tidak ada yang melebihi 10 dan nilai 

tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedasitisitas adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot di sekitar nilai X dan Y. 



Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Adapun hasil 

dari uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.1 

Grafik Scatterplot 

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas ini, dapat diamati 

tidak dijumpai pola tertentu pada grafik yang terbentuk. Dengan hasil ini maka 

dapat disimpulkan tidak dijumpai gejala heteroskedastisitas pada model regresi 

yang digunakan.  

 

Menurut Ghozali (2013:141) analisis dengan grafik plot atau scatterplots 

memiliki kelemahan yang cukup signifikan . Oleh sebab itu diperlukan uji statistik 

yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Sehingga dalam penelitian ini 

mengunakan uji spearman’s rho. Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan 

dengan bantuan program SPSS V.20 dapat dilihat pada tabel uji spearmen’s rho 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Spearmen’s Rho 

Correlations 

 Unstandardi

zed 

Residual 

Perataa

nLaba 

ROA NPM Leverage UkuranPe

rusahaan 

Spearm

an's rho 

Unstandardiz

ed Residual 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,836** ,061 ,091 ,050 ,021 

Sig. (2-tailed) . ,000 ,587 ,417 ,655 ,853 

N 82 82 82 82 82 82 



PerataanLaba 

Correlation 

Coefficient 
,836** 1,000 ,174 ,476** -,353** -,079 

Sig. (2-tailed) ,000 . ,118 ,000 ,001 ,480 

N 82 82 82 82 82 82 

ROA 

Correlation 

Coefficient 
,061 ,174 1,000 ,650** ,074 ,011 

Sig. (2-tailed) ,587 ,118 . ,000 ,509 ,923 

N 82 82 82 82 82 82 

NPM 

Correlation 

Coefficient 
,091 ,476** ,650** 1,000 -,347** ,114 

Sig. (2-tailed) ,417 ,000 ,000 . ,001 ,307 

N 82 82 82 82 82 82 

Leverage 

Correlation 

Coefficient 
,050 -,353** ,074 -,347** 1,000 ,217 

Sig. (2-tailed) ,655 ,001 ,509 ,001 . ,050 

N 82 82 82 82 82 82 

UkuranPerusa

haan 

Correlation 

Coefficient 
,021 -,079 ,011 ,114 ,217 1,000 

Sig. (2-tailed) ,853 ,480 ,923 ,307 ,050 . 

N 82 82 82 82 82 82 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

 

 

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil bahwa nilai sig untuk ROA 

sebesar 0.587, nilai sig untuk NPM sebesar  0.417, nilai sig untuk Leverage 

sebesar 0.655, dan nilai sig untuk Ukuran Perusahaan sebesar 0.853. Karena nilai 

signifikansi korelasi lebih dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pada model 

regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 



1 ,520a ,271 ,233 ,126266 2,045 

a. Predictors: (Constant), UkuranPerusahaan, NPM, Leverage, ROA 

b. Dependent Variable: PerataanLaba 

      Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai uji 

Durbin – Watson adalah 2.045, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan 

nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 82 dan jumlah variabel independen 4(k=4). 

 

Oleh karena nilai DW 2.045 lebih besar dari batas (du) 1.745 dan kurang dari 4 - 

1.745 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H0 yang 

menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat 

disimpulkan tidak terdapat korelasi. 

 

ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Hasil dari analisis regresi linier berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.7 berikut ini :  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Regresi Berganda 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,197 ,066  2,975 ,004 

ROA -,522 ,567 -,131 -,922 ,359 

NPM ,532 ,180 ,462 2,957 ,004 

Leverage -,171 ,110 -,190 -1,552 ,125 

UkuranPerusahaan -1,877E-006 ,000 -,079 -,757 ,451 

a. Dependent Variable: PerataanLaba 

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil persamaan regresi linier sebagai berikut: 

Y = 0.197 – 0,522X1 + 0,532X2 – 0.171X3 – 1.877E–006X5 + e 

Dari persamaan model regresi linier tersebut, dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut: 

1. Konstanta (a) 

       Nilai konstanta (a) sebesar 0,197 menujukkan bahwa apabila nilai variabel 

independen (ROA, NPM, Leverage, dan ukuran perusahaan) tidak ada atau 



bernilai nol maka tingkat perataan laba yang terjadi adalah sebesar nilaii konstanta 

yang diperoleh sebesar 0,197. 

2. Koefisien b1 untuk variabel ROA 

       Besarnya nilai koefisien regresi (b1) sebesar - 0.522 nilai b1 yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel perataan 

laba dengan variabel ROA yang artinya jika nilai ROA naik sebesar 1% maka 

nilai perataan laba akan turun sebesar 0.522. Dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan.         

3. Koefisien b2 untuk variabel NPM 

       Besarnya nilai koefisien regresi (b2) sebesar 0,532 nilai b2 yang positif 

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel perataan laba dengan 

variabel NPM yang artinya jika nilai NPM naik sebesar 1% maka nilai perataan 

laba akan naik sebesar 0.532. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.         

4. Koefisien b3 untuk variabel leverage 

       Besarnya nilai koefisien regresi (b3) sebesar -0.171 nilai b3 yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel perataan 

laba dengan variabel leverage yang artinya jika nilai leverage naik sebesar 1% 

maka nilai perataan laba akan turun sebesar 0.171. Dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan.      

5. Koefisien b4 untuk variabel ukuran perusahaan 

       Besarnya nilai koefisienn regresi (b4) sebesar -1.877E–006 nilai b4 yang 

negatif menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel 

perataan laba dengan variabel ukuran perusahaan  yang artinya jika nilai ukuran 

perusahaan naik sebesar 1% maka nilai perataan laba akan turun sebesar 1.877E–

006. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

Uji Hipotesis 

Uji Parsial (Uji T) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Patokan yang digunakan adalah dengan 

membandingkan nilai thitung dan ttabel, tingkat signifikansi mengunakan 0.05 

(α=0.05).  Tabel distribusi t dicari pada α = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) dengan 

derajat kebebasan (df) n-k-1 atau 82-4-1= 77. Dengan pengujian 2 sisi 

(signifikansi = 0.025) hasil yang diperoleh untuk ttabel sebesar 1.991, maka dapat 

dilihat pengaruh antar variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Parsial 

Coefficientsa 



Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,197 ,066  2,975 ,004 

ROA -,522 ,567 -,131 -,922 ,359 

NPM ,532 ,180 ,462 2,957 ,004 

Leverage -,171 ,110 -,190 -1,552 ,125 

UkuranPerusahaan -1,877E-006 ,000 -,079 -,757 ,451 

a. Dependent Variable: PerataanLaba 

Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

 

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas kesimpulan yang dapat diambil 

adalah sebagai berikut : 

1. ROA tidak berpengaruh terhadap perataan laba dengan membandingakan 

nilai Thitung < Ttabel yaitu -0.922 < 1.991. Karena nilai Thitung < Ttabel yaitu -0.922 

< 1.991 , maka H1 yang menyatakan ROA berpengaruh terhadap perataan 

laba tidak terbukti. 

2. NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba dengan 

membandingkan nilai Thitung < Ttabel yaitu  2,957 > 1.991. Karena nilai Thitung < 

Ttabel yaitu  2,957 > 1.991, Sehingga dapat disimpulkan bahwa NPM 

berpengaruh terhadap perataan laba. Dari hasil tersebut maka H2 yang 

menyatakan NPM berpengaruh terhadap perataan laba terbukti. 

3. Leverage tidak berpengaruh terhadap perataan laba dengan membandingkan 

nilai Thitung < Ttabel yaitu -1,552 < 1.991. Karena nilai Thitung < Ttabel yaitu -1,552 

< 1.991, maka H3 yang menyatakan leverage berpengaruh terhadap perataan 

laba tidak terbukti. 

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba dengan 

membandingkan nilai Thitung < Ttabel yaitu -0,757<1.991. Karena nilai Thitung < 

Ttabel yaitu -0,757, maka H4 yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap perataan laba tidak terbukti.  

 

Uji Adjuster (𝑹𝟐) 

Untuk mengetahui kontribusi dari variabel independen terhadap variabel 

dependen dapat dilihat dari Adjusted R Square. Koefisien determinasi pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Hasil uji koefisien determinasi seperti terlihat pada tabel berikut. 

 

 



Tabel 4.9 

Hasil Uji Determinasi 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,520a ,271 ,233 ,126266 

a. Predictors: (Constant), UkuranPerusahaan, NPM, Leverage, ROA 

               Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

 

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas menghasilkan nilai Adjusted R 

Square sebesar 0.233. Nilai Adjusted R Square ini menunjukkan bahwa besarnya 

kontribusi variabel independen (ROA, NPM, leverage, ukuran perusahaan) 

terhadap variabel dependen (perataan laba) adalah sebesar 23,3% sedangkan 

sisanya sebesar 76,7% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

model. 

 

Uji Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali (2013:98) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. 

Tabel 4.10 

Uji Simultan 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,456 4 ,114 7,151 ,000b 

Residual 1,228 77 ,016   

Total 1,684 81    

a. Dependent Variable: PerataanLaba 

b. Predictors: (Constant), UkuranPerusahaan, NPM, Leverage, ROA 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS.V.20.0 (2015) 

Dari uji ANOVA atau uji F test didapat nilai F hitung sebesar 7.151 dengan 

signifikansi 0.000, dapat diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 

7.151 > 2.49, dan nilai  sig lebih kecil dari nilai probabilitas, yaitu 0.000<0.05. 

Maka model regresi dapat digunakan untuk mengetahui perataan laba atau dapat 

dikatakan bahwa ROA, NPM, leverage, dan ukuran perusahaan secara bersama-

sama berpengaruh terhadap perataan laba. 

 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, NPM, leverage, dan 

ukuran perusahaan terhadap perataan laba  pada perusahaan  property and 

realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Berdasarkan 

hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. ROA tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan  property 

and realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

2. NPM berpengaruh positif  signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan 

property and realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013. 

3. Leverage tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan property 

and realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada 

perusahaan property and realestate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013. 

5. Hasil uji hipotesi secara simultan menunjukan bahwa: ROA, NPM, leverage, 

dan Ukuran Perusahaan, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap perataan laba. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan di atas, maka peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel 

yang lebih banyak tidak hanya pada perusahaan property and real estate saja 

dan menambah periode pengamatan sehingga dapat memberikan hasil analisis 

yang lebih baik. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan variabel lain karena 

masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi perataan laba. Jika ingin 

menggunakan variabel yang sama dengan penelitian ini hendaknya 

menambah variabel penelitian sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi perataan laba.  

3. Bagi investor dan kreditur hendaknya memperhatikan ROA, NPM, leverage, 

dan Ukuran Perusahaan karena keempat variabel tersebut sudah teruji bahwa 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap perataan 

laba. 
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