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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara simultan maupun parsial terhadap Income Smoothing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 

keuangan yaitu Debt to Asset Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio, Net Profit 

Margin dan Basic Earning Power. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Income Smoothing. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.Perusahaan 

yang memenuhi kriteria sampel adalah 26 perusahaan. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan yang diakses dari 

situs resmi BEI. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linear berganda.  

Hasil perhitungan dengan menggunakan Analisis Linear berganda 

menunjukkan bahwa variabel Debt to Asset Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

Income Smoothing yang memiliki nilai Sig. (0.010) < 0.05. Variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap  Income Smoothing adalah Debt to Asset Ratio (X1). 

Sedangkan variable Long Term Debt to Equity Ratio (X2), Net Profit Margin (X3) 

dan Basic Earning Power (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Income 

Smoothing . Dari hasil uji F diperoleh F hitung > F tabel (3,834>4,26) dengan nilai 

signifikansi 0,006 yang menunjukkan bahwa bahwa seluruh variabel independent 

secara signifikan berpengaruh terhadap Income Smoothing. Nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,099 mengindikasikan bahwa variabel independent mampu mempengaruhi 

variabel dependent sebesar 9,9 % sedangkan sisanya sebesar 90,1 % dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini. 

Kata Kunci :Debt to Asset Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio, Net Profit 

Mragin, Basic Earning Power, Income Smoothing.  

 

 



1.1      PENDAHULUAN 

 Laporan keuangan merupakan sumber informasi atas kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, baik internal 

maupun eksternal perusahaan (Kasmir, 2011:6). Laporan keuangan memberikan 

informasi yang dibutuhkan pengguna laporan keuangan, yakni mengenai likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, dan lain-lain. Hal utama yang sangat diperhatikan 

pengguna laporan keuangan adalah laba, karena laba mengandung informasi potensial 

yang sangat penting. 

Manfaat dari informasi laba yaitu untuk menilai perubahan potensi sumber 

daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus 

kas dari sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Hal inilah yang 

menjadikan informasi earnings memainkan suatu peranan yang signifikan dalam 

proses pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. 

Kondisi inilah yang mendorong manajer untuk secara oportunistik memilih 

kebijakan akuntansi yang sesuai dengan kepentingannya guna memaksimalkan 

kegunaannya dan kesejahteraannya. Secara disadari atau tidak, hal tersebut telah 

mendorong para manajer untuk melakukan manajemen laba (Earnings Management) 

atau bahkan terdorong untuk melakukan manipulasi laba (Earnings Manipulation). 

Income Smoothing merupakan salah satu cara yang digunakan manajer untuk 

melakukan manipulasi data (Sumtaky, 2007).  

Income Smoothing merupakan tindakan yang logis dan rasional bagi manajer 

untuk meratakan laba dengan menggunakan cara atau metode akuntansi tertentu, 

Tidak semua negara menganggap Income Smoothing ini merupakan pekerjaan haram. 

Swedia misalnya membenarkan perlakuan ini sepanjang dibuat secara transparan dan 

memang pada hakikatnya hasilnya sama dalam jangka panjang. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

         Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di indentifikasi 

beberapa permasalahan yang mempengaruhi Perataan Laba (Income Smoothing) 

yaitu, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Apakah Debt to Asset Ratio berpengaruh signifikan terhadap Income 

Smoothing  pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-

2013? 

2. Apakah Long Term Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap 

Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2010-2013? 



3. Apakah Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Income 

Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-

2013? 

4. Apakah Basic Earning Power berpengaruh signifikan terhadap Income 

Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-

2013? 

5. Apakah Debt to Asset Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio, Net Profit 

Margin dan Basic Earning Power secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2013? 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Income Smoothing 

Income Smoothing didefinisikan sebagai pengurangan atau fluktuasi yang 

disengaja terhadap beberapa tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh 

perusahaan (Beidleman, 1973 dalam Belkaoui dan Riahi, 2007:193). Menurut 

Harahap (2005), Income Smoothing adalah upaya yang dilakukan oleh manajemen 

untuk menstabilkan laba.  

 

Dimensi dan Klasifikasi Income Smoothing 

Dimensi perataan pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk melakukan 

perataan angka income. Dacher dan Malcolm dalam Belkaoui dan Riahi (2007:186) 

membedakan perataan laba menjadi perataan riil dan perataan artifisial.  

1. Real Smoothing  

Merupakan usaha yang diambil oleh manajemen dalam merespon perubahan 

kondisi ekonomi. 

2. Artificial Smoothing  

Merupakan suatu usaha yang disengaja untuk mengurangi variabilitas aliran laba 

secara artificial. 

Eckel (1981) dalam Nufus (2010), mengklasifikasikan perataan laba menjadi 2 tipe, 

yaitu :  

1. Perataan alami (Natural Smoothing)  

Merupakan perataan laba yang terjadi akibat proses menghasilkan laba  

2. Perataan yang disengaja (Intentionally Smoothing)  

Adalah tipe perataan laba yang disengaja dan merupakan hasil dari perataan 

riil (real smoothing) dan perataan artifisial (artificial smoothing). 

 

Hipotesis Income Smoothing 

Menurut Watt dan Zimmerman (1986) dalam Rahmawati dkk (2006), Tiga 

hipotesis yang melatarbelakangi terjadinya Income Smoothing yaitu:  

 

 



1. The bonus plan hypothesis  

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer 

perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi yang dapat menggeser laba 

dari masa depan ke masa kini sehingga dapat menaikkan laba masa ini.  

2. Debt covenant hypothesis  

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit cenderung 

memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba, hal ini untuk 

menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.  

3. Political cost hypothesis  

Perusahaan yang lebih besar melakukan income smoothing dikarenakan 

aktivitasnya akan melibatkan hajat hidup orang banyak dan dengan  laba yang 

tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan misalnya menaikkan pajak 

pendapatan perusahaan.   
 

Teknik Income Smoothing 

Banyak cara yang digunakan dalam praktik perataan laba, Barnea et al dalam 

Belkaoui dan Riahi (2007:189) mengemukakan teknik perataan laba (income 

smoothing) sebagai berikut:  

1. Perataan melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi. 

Pihak manajemen dapat menentukan atau mengendalikan waktu 

transaksi melalui kebijakan manajemen sendiri (accruals) 

2. Perataan melalui alokasi untuk beberapa periode tertentu. Manajer 

mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatan atau beban 

untuk periode tertentu. 

3. Perataan melalui klasifikasi. Manajemen memiliki kewenangan untuk 

mengklasifikasikan pos-pos rugi laba dalam kategori yang berbeda. 

 

2.1.2 Earning Management 

 Menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati dkk. (2006) yang menyatakan 

bahwa Earning Management merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu 

dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan 

privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut).  

 

2.1.3 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Konsep Agency Theory menurut Anthony dan Govindarajan (1995: 569) yang 

dikutip oleh Ma’ruf (2006: 15) adalah hubungan atau kontak antara principal dan 

agent. Hubungan agency muncul ketika satu pihak (principal) membayar pihak lain 

(agent) untuk melakukan beberapa jasa dan mendelegasikan otoritas wewenang 

pengambil keputusan kepada agent (Syahriana, 2006: 12).  

Menurut Eisenhard yang dikemukakan oleh Endrianto (2010), teori keagenan 

dilandasi oleh 3 (tiga) buah asumsi yaitu :  

 

 



1. Asumsi tentang sifat manusia  

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat 

untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan 

rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion). 

2. Asumsi tentang keorganisasian  

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, 

efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya Asymmetric Information 

(AI) antara prinsipal dan agen.  

3. Asumsi tentang informasi 

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang 

komoditi yang bisa diperjual belikan. 

 

2.1.4 Laporan Keuangan 

Menurut Harahap (2006:105), laporan keuangan adalah laporan yang 

menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat 

tertentu atau jangka waktu tertentu. 

 

2.1.5 Debt to Asset Ratio 

Menurut Brigham & Houston (2010:143) Debt to Asset Ratio dijelaskan 

sebagai berikut:― Rasio utang terhadap total aset, yang umumnya disebut rasio utang 

(debt ratio), mengukur persentase dana yang diberikan oleh kreditor.‖ Rasio ini 

diukur dengan membagi seluruh kewajiban perusahaan dengan aset yang  dimiliki 

oleh perusahaan.  

 

2.1.6 Long Term Debt to Equity Ratio 

Menurut Kasmir (2008), Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio 

utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur 

berapa bagian dari setiap modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang 

dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang 

disediakan oleh perusahaan. 

 

2.1.7 Net Profit Margin 

Brigham dan Houston (2010:146) menjelaskan bahwa Net Profit Margin atau 

disebut juga Margin laba atas penjualan (profit margin on sales) adalah  Rasio yang 

mengukur laba bersih per dolar penjualan, dihitung melalui hasil bagi antara 

pendapatan bersih dengan penjualan. 

 

2.1.8 Basic Earning Power 

Basic Earning Power berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam 

memanfaatkan seluruh sumber daya yang menunjukkan rentabilitas ekonomi 

perusahaan (Sawir, 2009:19). Rasio ini menujukkan kemampuan aktiva perusahaan  

untuk menghasilkan laba operasi. 

 



2.2 Kerangka Pemikiran 
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Keterangan :  

   = Pengaruh secara parsial 

   = Pengaruh secara simultan 

 

2.3 Hipotesis 

H1 : Debt to Asset Ratio berpengaruh signifikan terhadap Income Smoothing pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 

H2 : Long Term Debt to Equity Ratio berpengaruh signifikan terhadap Income 

Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-

2013. 

H3 : Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Income Smoothing pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 

H4 : Basic Earning Power berpengaruh signifikan terhadap Income Smoothing 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

H5 : Debt to Asset Rasio, Long Term Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin, 

Basic Earning Power secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Income 

Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-

2013 

 

3.1   Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Wirartha 

(2006:39) Objek Penelitian (variabel penelitian) adalah karakteristik tertentu yang 

mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang 

berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Dan objek dari 

penelitian ini adalah Income Smoothing. 

Ruang lingkup penelitian ini hanya pada perusahan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2013. Menurut Heizer, dkk (2009) manufaktur 

berasal dari kata manufacture yang berarti membuat dengan tangan (manual) atau 
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LTDER (X2) 

    NPM (X3) 

BEP (X4) 

 

INCOME 

SMOOTHING 

 

 

 

 

A (Y) 



dengan mesin sehingga menghasilkan sesuatu barang. Secara umum dapat dikatakan 

bahwa manufaktur adalah kegiatan memproses sesuatu atau beberapa bahan menjadi 

barang lain yang mempunyai nilai tambah yang lebih besar. Dipilihnya perusahaan 

manufaktur didasarkan atas pertimbangan bahwa perusahaan manufaktur memiliki 

perusahaan terbanyak di Bursa Efek Indonesia sehingga akan menghasilkan populasi 

yang banyak untuk penelitian ini dan akan memudahkan peneliti untuk mengetahui 

perusahaan yang melakukan Income Smoothing.  

 

3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Independen 

1. Debt to Asset Ratio (X1) 

Rasio yang memperlihatkan proposi antara total kewajiban dan total seluruh 

kekayaan yang dimiliki. Menurut Kasmir (2008:156) Rasio ini dihitung 

dengan rumus: 

          Total Hutang 

DAR  =   ————— 

                      Total Asset 

 

2. Long Term Debt to Equity Ratio (X2) 

Rasio yang digunakan untuk mengukur bagian dari modal sendiri yang 

dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. Menurut Kasmir (2009:159) 

Rasio ini dihitung dengan rumus: 

     Hutang Jangka Panjang 

LTDER  =  ————— 

    Modal 

 

3. Net Profit Margin (X4) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih  dengan penjualan. 

Menurut Kasmir (2008:199) Rasio ini dihitung dengan rumus: 

            Laba Bersih 

NPM  = ————— 

  Penjualan bersih 

 

4. Basic Earning Power (X5) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari 

jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total 

aktiva. Menurut Sawir (2009:19) Rasio ini dihitung dengan rumus: 

  Laba Sebelum Bunga dan Pajak 

   BEP =  

   Total Asset 

 

 



Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Income Smoothing yang diberi 

dengan simbol Y. Income smoothing akan diukur dengan menggunakan Indeks Ekcel 

dimana sampel akan diklasifikasikan kedalam kelompok perata dan bukan perata laba 

(eckel, 1981). Berdasarkan Income Smoothing Indeks, perusahaan yang 

diklasifikasikan kedalam perata laba ditunjukkan dengan indeks yang kurang dari 

satu, sedangkan perusaahaan yang diklasifikasikan perusahaan yang bukan perata 

laba ditunjukkan dengan indeks yang lebih dari satu. Adapun rumus dari indeks 

perataan laba atau Income Smoothing adalah sebagai berikut: 

 

               CV ∆I 

IS  =  ————— 

  CV ∆S 

 

Dimana : 

IS  : Income Smoothing 

∆I  : perubahan laba dalam suatu periode 

∆S  : perubahan pendapatan dalam suatu periode 

CV : koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi dengan   

nilai yang diharapkan 

CV ∆I : koefisien variasi untuk perubahan dalam runtun waktu (time series) 

laba 

CV ∆S : koefisien variasi untuk perubahan dalam runtun waktu (time series) 

pendapatan 

 

Dimana CV ∆I dan CV ∆S dapat dihitung sebagai berikut: 

CVΔI  : ΔX 

ΔX : perubahan laba (I) atau pendapatan (S) antar tahun n dengan n-1 

ΔX  : rata-rata perubahan laba (I) atau pendapatan (S) 

n   : banyaknya tahun yang diamati    

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari Bursa 

Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data di lakukan dengan Teknik Observas dan 

Teknik Pustaka 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 
Data populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2013 yaitu  



sebanyak 136 perusahaan. sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini 

berjumlah 26 perusahaan. 

 

3.5  Metode Analisis 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linear 

berganda. Menurut Siregar (2013 : 405), model regresi linear berganda adalah alat 

yang digunakan untuk melakukan prediksi permintaan dimasa yang akan datang 

berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel 

bebas (independen) terhadap satu variabel tak bebas (dependen). Menurut Uyanto 

(2009), maka persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y =  a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Keterangan : 

Y : Variabel tergantung (Nilai diproyeksikan) 

a : Intercept(Konstanta) 

b1 : Koefisien regresi untuk Debt to Asset Ratio 

b2 : Koefisien regresi untuk Long Term Debt to Equity Ratio 

b3 : Koefisien regresi untuk Net Profit Margin 

b4 : Koefisien regresi untuk Basic Earning Power 

X1 : Debt to Asset Ratio 

X2 : Long Term Debt to Equity Ratio 

X3 : Net Profit Margin 

X4 : Basic Earning Power 

e : Komponen Kesalahan 

 

3.5.1 Uji Statistik Deskriptif  

 Deskriptif statistik data merupakan gambaran dari tingkat perusahaan yang 

mendeskripsikan suatu data melalui mean (tingkat), standar deviasi, varian nilai 

maksimum dan minimum, sum, range, serta kemencengan dari suatu distribusi 

sehingga akan tampak tingkatan – tingkatan dari sesuatu data (Ghozali, 2007:19). 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Autokorelasi 

c. Uji Multikolonieritas 

d. Uji Heteroskedastisitas 

3.5.3   Analisis Regresi Linier Berganda  

3.5.4  Uji Hipotesis 

a. Uji Parsial.  

b. Uji Simultan. 

c. Koefisien Determinasi 

 

 

 



4.1 Analisis Data 

4.1.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif dari setiap variabel penelitian mencakup nilai minimum, 

maksimum, mean dan standar deviasi dengan melakukan uji statistik 

deskriptif yang menggunakan program SPSS versi 20.0. Hasil uji deskriptif 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAR 104 .037 .799 .40812 .189887 

LTDER 104 .020 1.691 .25107 .326300 

NPM 104 .004 .312 .10394 .074652 

BEP 104 .019 .564 .19161 .129684 

IS 104 .019 268.833 6.07002 26.861705 

Valid N (listwise) 104     

Sumber:output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data yang 

dimasukan dalam pengujian ini berjumlah 104 data. X1 dalam penelitian ini adalah 

Debt to Asset Ratio (DAR) yang memiliki nilai minimum sebesar 0,037, nilai 

maximum sebesar 0,799, nilai mean sebesar 0,40812 dan nilai standar deviasinya 

sebesar 0,189887.  X2 dalam penelitian ini adalah Long Term Debt to Equity Ratio 

(LTDER) yang memiliki nilai minimum sebesar 0,020, nilai maximum sebesar 1,691, 

nilai mean sebesar 0,25107 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,326300. X3 dalam 

penelitian ini adalah Net Profit Margin (NPM) yang memiliki nilai minimum sebesar 

0,004, nilai maximum sebesar 0,312, nilai mean sebesar 0,10394 dan nilai standar 

deviasinya sebesar 0,074652, X4 dalam penelitian ini adalah Basic Earning Power 

(BEP) yang memiliki nilai minimum  sebesar 0,019, nilai maximum sebesar 0,568, 

nilai mean sebesar 0,19161 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,129684. Y dalam 

penelitian ini adalah Income Smoothing yang memiliki nilai minimum sebesar 0,019, 

nilai maximum sebesar 268,833, nilai mean sebesar 6,07002 dan nilai standar 

deviasinya sebesar 26,861705. 

 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik  

4.1.2.1 Uji Normalitas 

 Uji statistik untuk menguji normalitas residual yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). uji K-S 

dilakukan dengan hipotesis (Ghozali, 2007;110): 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 



1. Jika nilai signifikan > 0.05 maka distribusi normal 

2. Jika nilai signifikan < 0.05 maka distribusi tidak normal 

 Hasil uji normalitas dilakukan dengan bantuan program SPSS.V.20.0. 

Hasilnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas (sebelum data di transformasi ke LN) 

Sumber:  output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

 Berdasarkan table 4.4 di atas, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai 

Kolmogrov-Smirnov Z sebesar 3,704 dan signifikansi sebesar 0,000 sehingga dapat di 

simpulkan nilai (Asymp.Sig. (2-Tailed) 0.000 < 0,05), maka Ho ditolak atau Ha 

diterima, yang artinya data residual tidak berdistribusi normal. 

Menurut Suliyanto (2011:78), Jika asumsi normalitas tidak terpenuhi maka 

salah satu metode treatment untuk mengatasi pelanggaran tersebut adalah melakukan 

transformasi data menjadi Log/LN atau bentuk lainnya. Dengan melakukan 

transformasi maka selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai terkecil akan 

semakin pendek. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas (setelah data ditransformasi ke LN) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 104 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1.60908227 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .068 

Positive .068 

Negative -.064 

Kolmogorov-Smirnov Z .694 

Asymp. Sig. (2-tailed) .721 

a. Test distribution is Normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 104 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 26.81341226 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .363 

Positive .363 

Negative -.357 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.704 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



b. Calculated from data. 

Sumber:  output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

Dari tabel 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa setelah data ditransformasi ke 

LN, maka nilai Kolmogorov-Smirnov Z menjadi 0,694 dan signifikansi sebesar 0,721 

sehingga dapat di simpulkan nilai (Asymp.Sig. (2-Tailed) 0,721 > 0,05), maka H0 

diterima atau HA ditolak, yang artinya data residual berdistribusi normal. 

 

4.1.2.2 Uji Autokorelasi 

 Uji Autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW), dengan 

ketentuan sebagai berikut (Trihendradi,2008:213): 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Tabel 4.6 

Uji Statistik Durbin Watson (d) 

 

Nilai Statistik d Keputusan 

0<d<dL Ada Autokorelasi Positif 

dL<d<dU Ragu-Ragu 

dUd4-dU Tidak ada Autokorelasi Positif/Negatif 

4-dUd4-dL Ragu-Ragu 

4-dLd4 Ada Autokorelasi Negatif 

 

Hasil pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS.V.20.0. Hasil uji tersebut 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Sumber:output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

Dari tabel 4.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai d adalah 2,037, 

berdasarkan table Durbin Watson (DW), α=5% untuk n=104 dan k=4 terlihat 

dl=1,6016 dan du=1,7610, dan 4-du=2,239, jadi nilai statistik d dari uji Durbin 

Watson diatas adalah du < d < 4-du yaitu 1,7610 < 2,037 < 2,239 yang berarti tidak 

ada autokorelasi positif/negatif sehingga persamaan regresi ini memenuhi syarat 

bebas autokorelasi. 

 

 

Model Summary
b
 

Mode

l 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .366
a
 .134 .099 1.64127 2.037 

a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 

b. Dependent Variable: LN_Y 



4.1.2.3 Uji Multikolonieritas 

 Menurut Ghozali (2007:91), Uji multikoloniaritas bertujuan untuk melihat 

adanya atau terjadinya multikolonieritas yang dilihat dari nilai tolerance dan nilai 

variance inflation factor (VIF), dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika nilai tolerance < 0.10 maka terjadi multikolonieritas, sebaliknya nilai 

tolerance > 0.10 data bebas dari multikolonieritas. 

2. Jika nilai variance inflation factor (VIF) > 10 maka terjadi multikolonieritas, 

sebaliknya jika nilai variance inflation factor (VIF) < 10 maka data bebas dari 

multikolonieritas 

Hasil pengujian yang menggunakan program SPSS.V.20.0 dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.148 .754    

LN_X1 1.324 .507 .432 .320 3.130 

LN_X2 .012 .209 .008 .478 2.092 

LN_X3 .625 .516 .325 .121 8.245 

LN_X4 -.567 .605 -.234 .141 7.112 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber :Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

 

Dari tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa variabel DAR (X1) memiliki nilai 

tolerance sebesar 0,320 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 3,130 < 10. Variabel LTDER 

(X2) memiliki nilai tolerance sebesar 0,478 > 0.10 dan nilai VIF sebesar 2,092 < 10. 

Variabel NPM (X3) memiliki nilai tolerance sebesar 0,121 > 0.10 dan nilai VIF 

sebesar 8,245 < 10. Variabel BEP (X4) memiliki nilai tolerance sebesar 0,141 > 0.10 

dan nilai VIF sebesar 7,112 < 10. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel 

memiliki nilai Tolerance > 0.10 dan nilai VIF < 10 sehingga variabel bebas yang 

digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolonieritas. 

 

4.1.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2007:105), untuk mengetahui apakah data residual 

mengalami heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji scatterplot. Dasar analisis 

scatterplot untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 



1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

Hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan dengan bantuan SPSS.V. 20.0 

dapat dilihat pada gambar scatterplot berikut: 

 
 

Dari grafik scatterplot terlihat tidak adanya pembentukan pola tertentu, titik-

titik menyebar secara acak serta tersebar dengan baik diatas maupun dibawah angka 0 

pada sumbu Y maka hal ini mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 Namun analisis grafik scatterplot memiliki kelemahan yang cukup signifikan 

oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah 

pengamatan maka semakin sulit menginterprestasikan hasil grafik plot. Oleh sebab 

itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Salah satu uji 

untuk melihat apakah model regresi bebas dari heteroskedastisitas yaitu dengan 

melakukan uji Glejser (Ghozali, 2007:107). 

Menurut Suliyanto (2011:98), uji heteroskedastisitas dengan metode glejser 

dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai mutlak 

residualnya. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai alpha (Sig. > α  = 0.05), maka 

dapat dipastikan model tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. 

 Hasil uji Glejser yang dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS.V.20.0 

dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 



Tabel 4.9 

Hasil Uji Glejser 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.293 .434  2.979 .004 

LN_X1 -.125 .292 -.075 -.427 .671 

LN_X2 -.053 .120 -.063 -.442 .660 

LN_X3 .121 .297 .115 .406 .686 

LN_X4 -.043 .348 -.032 -.123 .903 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 

Sumber : Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016)  

 

Dari tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa nilai Sig. untuk variabel DAR 

(X1) sebesar 0,671 > 0.05. nilai Sig. untuk variabel LTDER (X2) sebesar 0,660 > 

0.05. nilai Sig. untuk variabel NPM (X3) sebesar 0,686 > 0.05. nilai Sig. untuk 

variabel BEP (X4) sebesar 0,903 > 0.05, Karena nilai Sig. dari masing-masing 

variabel lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas 

dari heteroskedastisitas. 

 Setelah persamaan model regresi liner yang digunakan dalam penelitian ini 

bebas dari keempat uji asumsi klasik tersebut, maka pengambilan keputusan dengan 

menggunakan uji t dan uji F dapat dilakukan. 

 

4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya pengaruh variabel independen (DAR, LTDER, NPM dan BEP) terhadap 

variabel dependen (Income Smoothing) yang dilihat dari koefesien korelasinya. 

persamaan regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS.V.20.0 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.10 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.148 .754  

LN_X1 1.324 .507 .432 

LN_X2 .012 .209 .008 

LN_X3 .625 .516 .325 

LN_X4 -.567 .605 -.234 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber : Output Pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 

Dari tabel 4.10 diatas diperoleh hasil persamaan model regresi liner berganda 

sebagai berikut: 

LY_Y= 2,148 + 1,324LN_X1 + 0,012LN_X2 + 0,625LN_X3 - 0.567LN_X4  

Keterangan : 

1. Konstanta sebesar 2,148 menunjukkan bahwa apabila variabel independen 

ditiadakan maka laba sebesar 2,148. 

2. Nilai koefesien regresi untuk DAR (LN_X1) sebesar 1,324. Ini menunjukkan 

indikasi adanya hubungan yang searah. Artinya jika nilai DAR naik satu 

satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka akan menyebabkan 

DAR juga ikut naik sebesar 1,324. 

3. Nilai koefisien regresi untuk LTDER (LN_X2) sebesar 0.012. Ini 

menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah. Artinya jika nilai 

LTDER  naik satu satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka akan 

menyebabkan LTDER juga ikut naik sebesar 0.012. 

4. Nilai koefesien regresi untuk NPM (LN_X3) sebesar 0,625 . Ini menunjukkan 

indikasi adanya hubungan yang searah. Artinya jika nilai NPM naik satu 

satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka akan menyebabkan 

NPM naik sebesar 0,625.  

5. Nilai koefisien regresi untuk BEP (LN_X4) sebesar -0,567. Ini menunjukkan 

indikasi adanya hubungan yang tidak searah. Artinya jika nilai BEP  naik satu 

satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka akan menyebabkan BEP 

juga ikut turun sebesar -0,567. 

 

 

 

 



4.1.4 Uji Hipotesis 

4.1.4.1 Uji Parsial (Uji T) 

 Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

(DAR, LTDER, NPM dan BEP) secara parsial terhadap variabel dependen (Income 

Smoothing). 

 Pengujian ini menggunakan uji t, dengan melakukan perbandingan antara nilai 

t-hitung dengan t-tabel dengan menggunakan level of confidence 95% (α = 0.05) dan 

degree of freedom (n-k), dimana n adalah banyak sampel dan k adalah banyaknya 

variabel. Dan pengaruh secara parsial dapat dilihat dari melihat nilai signifikansinya. 

Formulasi hipotesis : 

H0 : variabel DAR, LTDER, NPM dan BEP secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

HA : variabel DAR, LTDER, NPM dan BEP secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika t-hitung < t-tabel, maka HA tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat 

ditolak 

Jika t-hitung > t-tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak 

2. Jika nilai Sig > 0.05, maka HA tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat 

ditolak 

Jika nilai Sig < 0.05, maka HA diterima H0 ditolak 

Hasil uji parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

menggunakan bantuan SPSS.V.20.0 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Parsial 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.148 .754  2.850 .005 

LN_X1 1.324 .507 .432 2.612 .010 

LN_X2 .012 .209 .008 .059 .953 

LN_X3 .625 .516 .325 1.210 .229 

LN_X4 -.567 .605 -.234 -.937 .351 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber : Output Pengolahan data SPSS. V. 20.0 (2016) 

 



Dari tabel 4.11 menunjukkan Debt to Asset Ratio memiliki nilai t-hitung 

sebesar 2,612 > 1,9842 (t-tabel α = 0.05, df = (104-5) = 99). Sedangkan nilai 

signifikan (p-value = 0,01 < α 0,05). Ini menyatakan bahwa H1 tidak dapat ditolak 

dan H0 tidak dapat diterima, yang berarti DAR secara parsial berpengaruh terhadap 

Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-

2013. 

Dari tabel 4.11 menunjukkan Long Term Debt to Equity Ratio memiliki nilai 

t-hitung sebesar 0.059 < 1,9842 (t-tabel α = 0.05, df = (104-5) = 99). Sedangkan nilai 

signifikan (p-value = 0,953 > α 0,05). Ini menyatakan bahwa H2  

tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti LTDER secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2013.. 

 Dari tabel 4.11 menunjukkan Net Profit Margin memiliki nilai t-hitung 

sebesar 1,210 < 1,9842 (t-tabel α = 0.05, df = (104-5) = 99). Sedangkan nilai 

signifikan (p-value = 0,229 > α 0,05). Ini menyatakan bahwa H3 tidak dapat diterima 

dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti NPM secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2013. 

Dari tabel 4.11 menunjukkan Basic Earning Power memiliki nilai t-hitung 

sebesar -0,937 > -1,9842 (t-tabel α = 0.05, df = (104-5) = 99). Sedangkan nilai 

signifikan (p-value = 0,351 > α 0,05). Ini menyatakan bahwa H4 tidak dapat diterima 

dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti BEP secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2013. 

 

4.1.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

 Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen (DAR, 

LTDER, NPM dan BEP) secara simultan terhadap variabel dependen (Income 

Smoothing), yaitu dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel, dengan 

menggunakan level of confidence 95% (α = 0.05) dan degree of freedom (df 

pembilangnya= k-1) dan (df penyebutnya= n-k) dan melihat nilai signifikansinya.  

Formulasi hipotesis : 

H0 : variabel DAR, LTDER, NPM dan BEP secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

HA : variabel DAR, LTDER, NPM dan BEP secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika F-hitung < F-tabel, maka HA tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat 

ditolak 

Jika F-hitung > F-tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak 



2. Jika nilai Sig > 0.05, maka HA tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat 

ditolak 

Jika nilai Sig < 0.05, maka HA diterima dan H0 ditolak 

Tabel 4.12 

Hasil Uji Simultan 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 41.308 4 10.327 3.834 .006
b
 

Residual 266.682 99 2.694   

Total 307.990 103    

a. Dependent Variable: LN_Y 

b. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 

Sumber:Output pengolahan data SPSS.V.20.0 (2016) 
 

 Dari tabel 4.12 di atas, dapat dilihat pada tabel ANOVA atau Analysis of 

Varians, yang menunjukkan bahwa nilai F-hitung sebesar 3,834 > 2,46 (F-tabel 

dengan df pembilang 5-1= 4, df penyebut 104-5= 99 dan taraf signifikan= 0.05) 

sedangkan nilai signifikannya sebesar 0.006 < 0.05, maka H5 diterima dan H0 

ditolak, yang artinya variabel DAR, LTDER, NPM dan BEP secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

 

4.1.4.3 Uji Koefisien Determinasi  

 Koefisien Determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas 

terhadap variabel tergantungnya. Semakin tinggi koefisien determinasi, maka 

semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada 

variabel tergantungnya (Suliyanto, 2011:55). 

 Hasil koefisien determinasi dengan menggunakan bantuan SPSS.V.20.0 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .366
a
 .134 .099 

a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 

b. Dependent Variable: LN_Y 

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

 

  Menurut Suliyanto (2011:59), koefisien determinasi memiliki kelemahan, 

yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi 



dimana setiap penambahan satu variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model 

akan meningkatkan nilai R
2 

meskipun variabel yang dimasukan tersebut tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel penggantinya. Untuk mengurangi kelemahan 

tersebut maka digunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan yaitu Adjusted 

R Square. 

Dari tabel 4.13 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) adalah sebesar 0,099. Hal ini menunjukkan bahwa 9,9 % Income 

Smoothing dipengaruh oleh DAR, LTDER, NPM dan BEP. Dan sisanya 90,1 % 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel dalam penelitian ini.  

 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil hipotesis secara bersamaan atau simultan, diketahui bahwa 

kelima variabel independen, yaitu Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Equity 

Ratio, Net Profit Margin dan Basic Earning Power berpengaruh signifikan terhadap 

Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013. Hal tersebut diperkuat dengan nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,099, yang berarti 9,9 % Income Smoothing dipengaruh oleh 

yaitu Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio, Net Profit Margin dan 

Basic Earning Power Dengan demikian yaitu Debt to Equity Ratio, Long Term Debt 

to Equity Ratio, Net Profit Margin dan Basic Earning Power dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menilai Income Smoothing pada semua perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. 

  Berdasarkan hasil hipotesis 1 secara parsial, variabel DAR menunjukan hasil 

yang signifikan terhadap Income Smoothing. Semakin besar hutang suatu perusahaan 

maka risiko yang akan ditanggung pemilik modal juga akan semakin besar. Maka 

investor dan kreditur akan takut untuk berinvestasi atau meminjamkan dananya 

kepada perusahaan. Oleh karena kondisi tersebut menimbulkan keinginan manajemen 

untuk melakukan praktek perataan laba. Hasil pengujian ini konsisten dengan 

penelitian Ramdani (2010) yang menyatakan bahwa DAR berpengaruh signifikan 

terhadap Income Smoothing. sehingga H1 yang menyatakan bahwa DAR berpengaruh 

signifikan terhadap Income Smoothing terbukti.  

Berdasarkan hasil hipotesis 2 secara parsial, variabel LTDER menunjukan 

hasil yang tidak signifikan terhadap Income Smoothing. Perusahaan yang mempunyai 

rasio Leverage yang tinggi akibat besarnya hutang dibanding dengan aktiva yang 

dimiliki perusahaan diduga melakukan Income Smoothing karena perusahaan 

terancam Default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada 

waktunya. Semakin besar rasio Leverage maka semakin besar dorongan peruahaan 

untuk melakukan Income Smoothing. Hasil pengujian ini tidak konsisten dengan 

penelitian Ilham (2014) yang menyatakan bahwa LTDER berpengaruh signifikan 

terhadap Income Smoothing. sehingga H2 yang menyatakan bahwa LTDER 

berpengaruh signifikan terhadap Income Smoothing tidak terbukti.  

Berdasarkan hasil hipotesis 3 secara parsial, variabel NPM menunjukan hasil 

yang tidak signifikan terhadap Income Smoothing. Perusahaan dengan tingkat 



profitabilitas yang rendah cenderung melakukan Income Smoothing karena 

perusahaan-perusahaan tersebut akan menerima dampak lebih banyak dibanding 

perusahaan yang profitabilitasnya tinggi jika terjadi variabilitas dalam laba. Oleh 

karena itu perusahaan dengan profitabilitas rendah akan cenderung membuat labanya 

relatif stabil. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Nurjanah (2010) yang 

menyatakan bahwa NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap Income Smoothing. 

sehingga H3 yang menyatakan bahwa NPM berpengaruh signifikan terhadap Income 

Smoothing tidak terbukti.  

Berdasarkan hasil hipotesis 4 secara parsial, variabel BEP menunjukan hasil 

yang tidak signifikan terhadap Income Smoothing. Rasio EBIT terhadap total asset 

banyak digunakan oleh para praktisi keuangan sebagai penentu nilai (value drive) 

kunci yang mempengaruhi penilaian atas sebuah perusahaan, oleh karena itu BEP 

diduga mempengaruhi praktik perataan laba, karena secara logis rasio ini berkait 

langsung dengan obyek perataan laba. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian 

Resyama (2010) yang menyatakan bahwa BEP tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Income Smoothing. sehingga H4 yang menyatakan bahwa BEP berpengaruh 

signifikan terhadap Income Smoothing tidak terbukti.  

 
5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya dan pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. H1 tidak dapat ditolak dan H0 tidak dapat diterima, yang berarti DAR secara 

parsial berpengaruh terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

2. H2 tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti LTDER 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap Income Smoothing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

3. H3 tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti NPM secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap Income Smoothing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

4. H4 tidak dapat diterima dan H0 tidak dapat ditolak, yang berarti BEP secara 

parsial tidak berpengaruh terhadap Income Smoothing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

5. Variabel DAR, LTDER, NPM dan BEP secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013. Dengan nilai koefisien 

determinasi (Adjusted R Square) adalah sebesar 0,099. Hal ini menunjukkan 

bahwa 9,9 % Income Smoothing dipengaruh oleh DAR, LTDER, NPM dan 

BEP. 

 

 



5.2  Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian selanjutnya 

a. Agar dapat menggunakan sampel lebih banyak lagi sehingga hasil 

penelitian akan lebih valid dan bagus, misalnya memasukkan semua 

perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali keuangan.  

b. Menambahkan variabel–variabel lain yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan laba yang tidak termasuk dalam model penelitian ini, karena 

90,1% Income Smoothing dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari 

variabel dalam penelitian ini.. 

2. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan rasio 

keuangan yang berpengaruh terhadap Income Smoothing dalam hal ini DER 

untuk dapat meningkatkan kinerja dalam perusahaannnya. 

3. Investor atau calon investor disarankan untuk menganalisis rasio-rasio 

keuangan yang berhubungan atau mempengaruhi pertumbuhan laba agar 

tingkat pengembalian atas investasi dapat dilakukan. 
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OUTPUT SPSS 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DAR 104 .037 .799 .40812 .189887 

LTDER 104 .020 1.691 .25107 .326300 

NPM 104 .004 .312 .10394 .074652 

BEP 104 .019 .564 .19161 .129684 

IS 104 .019 268.833 6.07002 26.861705 

Valid N (listwise) 104     

 

Hasil Uji Normalitas (sebelum data di transformasi ke LN) 

 

Hasil Uji Normalitas (setelah data di transformasi ke LN) 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 104 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 26.81341226 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .363 

Positive .363 

Negative -.357 

Kolmogorov-Smirnov Z 3.704 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 104 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 0E-7 

Std. Deviation 1.60908227 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .068 

Positive .068 

Negative -.064 

Kolmogorov-Smirnov Z .694 

Asymp. Sig. (2-tailed) .721 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 



Hasil Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .366
a
 .134 .099 1.64127 2.037 

a. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 

b. Dependent Variable: LN_Y 

 

Hasil Uji Simultan 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 41.308 4 10.327 3.834 .006
b
 

Residual 266.682 99 2.694   

Total 307.990 103    

a. Dependent Variable: LN_Y 

b. Predictors: (Constant), LN_X4, LN_X1, LN_X2, LN_X3 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 2.148 .754  2.850 .005   

LN_X1 1.324 .507 .432 2.612 .010 .320 3.130 

LN_X2 .012 .209 .008 .059 .953 .478 2.092 

LN_X3 .625 .516 .325 1.210 .229 .121 8.245 

LN_X4 -.567 .605 -.234 -.937 .351 .141 7.112 

a. Dependent Variable: LN_Y 



 
 

Hasil Uji Glejser 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.293 .434  2.979 .004 

LN_X1 -.125 .292 -.075 -.427 .671 

LN_X2 -.053 .120 -.063 -.442 .660 

LN_X3 .121 .297 .115 .406 .686 

LN_X4 -.043 .348 -.032 -.123 .903 

a. Dependent Variable: ABS_RES2 
 

 


