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ABSTRACT 

 This study aims to analyze the factors that affect income smoothing practice in Indonesia, 

especiall in food and beverages company. The examined factors on this research are return on 

asset, debt to total asset, and company size. This study takes sample from 14 food and beverages 

company existed in Indonesia in the period of 2011-2015 which were listed on the Indonesia 

Stock Exchange. The data were collected from food and beverages financial statement for the 

period of 2011 untul 2015 and also from www.idx.co.id website. Data collection used a puposive 

sampling method conducted on food and beverages companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange. From this method, we have collected 60 observation from 14 food and beverages 

company/5 years. Eckel index used to measure income smoothing practice. The variables used in 

this study are return on asset, debt to total asset, and company size. Multiple regression test is 

used to identify factors that affect smoothing income. 

 The result of this research showed that some of the listed food and beverages companies 

at Indonesia Stock Exchange committed income smoothing practices. Multiple regression 

showed that return on asset and company firm affect income smoothing, and debt to total asset 

did not affect the income smoothing. 

 

Keywords: income smoothing, return on asset, debt to total asset, company sizde 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan mengenai posisi keuangan 

dan kinerja keuangan. Informasi tersebut bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan atau pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan 

ekonomi. Oleh karena itu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut 

harus dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan serta dapat 

menggambarkan kondisi perusahaan pada masa lalu dan proyeksi di masa mendatang. 

Pentingnya laporan keuangan dalam perusahaan dapat menjadi acuan mendasar bagi 

investor untuk melakukan keputusan investasi (Pramono, 2013) 

Di dalam laporan keuangan terdapat kecenderungan bagi para pemakai 

laporan keuangan untuk lebih memperhatikan laba yang terdapat pada laporan 

keuangan laba rugi. Hal ini di sebabkan informasi laba berguna untuk mengukur 

efisiensi manajemen, membantu memprediksi keadaan usaha dan distribusi dividen 

dimasa yang akan datang serta mengukur keberhasilan manajemen di perusahaan 

tersebut. Tetapi kebanyakan para investor dan pemakai laporan keuangan tidak 

mengetahui bagaimana penyusunan laporan keuangan tersebut sehingga memicu 

timbulnya dysfunctional behavior (perilaku yang tidak semestinya) yang diakukan 

oleh manajemen perusahaan (Prabayanti dan Yasa, 2011). Dysfunctional behavior 

(perilaku tidak semestinya) dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi dalam agency 
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teory antara principal maupun agent yang keduanya mempunyai perbedaan 

kepentingan dan ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing (Budiasih, 

2009). Adapun bentuk perilaku yang tidak semestinya yang timbul adalah earnings 

management (manajemen laba). Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang 

dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan karena manajer yang memiliki 

informasi yang asimetri terhadap pihak eksternal (Yasa dan Widana, 2013). 

Menurut Santoso (2011) salah satu bentuk dari tindakan manajemen laba 

adalah praktik perataan laba (income smoothing) yang merupakan tindakan yang 

dinilai bertentangan dengan tujuan perusahaan. Perataan laba (Income smoothing)  

bisa didefinisikan sebagai cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi 

fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara 

artificial (melalui metode akuntansi) maupun dengan real (melalui transaksi 

ekonomi) menurut Sulistyanto (2008:91). Menurut Budiasih (2009) tindak perataan 

laba adalah suatu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengurangi 

fluktuasi pelaporan penghasilan dan memanipulasi variabel-variabel akuntansi atau 

dengan melakukan transaksi-transaksi riil. Isu pemerataan laba telah banyak 

didiskusikan dalan beberapa literature. Oleh sebagian pihak tindak perataan laba 

dianggap hal yang merugikan karna dengan adanya praktik perataan laba laporan 

keuangan telah di manipulasi sehingga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. 

Tetapi di pihak lain praktik perataan laba dianggap sebagai tindakan yang wajar 
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karena tidak melarang standar akuntansi, meskipun dapat mengurangi keandalan 

laporan keuangan (Budilekmana dan Andriani, 2005) 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba, 

diantaranya adalah Return on Asset. Perusahaan yang memiliki tingkat ROA yang 

tinggi lebih memungkinkan untuk melakukan tindakan perataan laba karena 

manajemen mengetahui kemampuan dalam mendapatkan laba di masa mendatang, 

sehingga memudahkan manajemen untuk mempercepat laba (Budiasih, 2009). Hal ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Prabayanti dan Yasa (2010) yang 

menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perataan laba.  

Faktor lain yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba adalah debt to 

total asset menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aktiva pemilik 

dalam rangka mengantisipasi utang jangka panjang dan pendeknya sehingga tidak 

akan mengganggu operasi perusahaan secara menyeluruh dalam jangka panjang. 

Perusahaan dengan penggunaan DAR yang tinggi membuat perusahaan berusaha 

untuk memberikan informasi laba yang lebih baik, agar para kreditur masih percaya 

kepada perusahaan tersebut. Semakin tinggi DAR, maka perusahaan semakin 

melakukan perataan laba. Karena nilai DAR yang lebih besar tidak diragukan lagi 

meningkatkan resiko bagi para pemegang saham (Weston dan Copeland yang di alih 

bahasakan oleh Wasana dan Kibrandoko, 2002;22). Penelitian-penelitian terdahulu 

yang berhubungan dengan debt to total asset dan perataan laba yaitu : Wiwit sugiarto 

Pengaruh Return on Asset..., Rahmasita Pinanti Putri, Ak.-IBS, 2016



4 
 

                                                                                  Indonesia Banking School 

(2015) yang menyatakan bahwa debt to total asset tidak berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba. Ni Luh Putu Arik Prabayanti dan Geriawan Wirawan Yasa (2010) 

yang menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh signifikan negative terhadap 

praktik perataan laba.  

Selanjutnya, faktor lainnya yang mempengaruhi perataan laba adalah ukuran 

suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak 

mendapatkan perhatian baik dari para analisis, investor maupun pemerintah. 

Perusahaan besar cenderung akan menghindari fluktuasi laba yang drastis, karena 

perusahaan nantinya akan dibebani pajak yang besar dan juga untuk menghindari 

permintaan kenaikan gaji dari serikat (Kieso dan Weygand 2010;260). Budiasih 

(2009) menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik perataan laba dan 

hasilnya adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba. 

Karena masih terdapat perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, untuk 

memberikan tambahan bukti empiris guna memperkuat hasil penelitian terdahulu, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian Prabayanti dan Yasa (2010) yang berjudul 

Perataan laba (income smoothing) dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Prabayanti dan Yasa (2010) 

adalah jika penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai 

objek penelitian, pada penelitian ini akan menggunakan perusahaan food and 

Pengaruh Return on Asset..., Rahmasita Pinanti Putri, Ak.-IBS, 2016



5 
 

                                                                                  Indonesia Banking School 

beverages sebagai objek penelitian dengan periode waktu yang digunakan 2011-

2015. Selain itu penelitian ini menggunakan variabel debt to total asset (DAR). Sesuai 

dengan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh ROA, DAR 

dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Perataan Laba: Studi Empiris pada 

Perusahaan Food and Beverages yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap praktik perataan laba di 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011 - 2015? 

2. Apakah debt to total asset (DAR) berpengaruh terhadap praktik perataan laba di 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011 - 2015 ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba di 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011 - 2015? 

4. Apakah Return on Asset, debt to total asset, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap praktik perataan laba di perusahaan food and beverages yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015? 
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1.3      Pembatasan Masalah 

Penelitian ini membatasi jangka waktu penelitian 5 (lima) tahun yaitu dari 

2011 sampai dengan 2015. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan 

perusahaan. Perusahaan yang menjadi objek penelitian ini adalah Perusahaan food 

and beverages yang terdaftat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 – 2015. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Return on Asset terhadap praktik perataan laba di 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011 – 2015. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Debt to total asset terhadap praktik perataan laba di 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011 – 2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik perataan laba 

di perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011 – 2015. 

4. Untuk menganalisis pengaruh Return on Asset, Debt to total asset, dan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba di perusahaan food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011 – 2015. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Dari tujuan-tujuan di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar 

pertimbangan dalam memutuskan apakah perusahaan perlu melakukan praktik 

perataan laba. 

2. Bagi pihak eksternal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan mengenai faktor yang berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini memberian informasi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan untuk menambah wawasan tentang perataan laba dan menambah 

lliteratur yang ada mengenai perataan laba 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bagian ini akan dijelaskan latar belakang permasalahan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah untuk mengungkapkan permasalahan 

objek yang diteliti serta pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan teori-teori dasar yang digunakan menjadi landasan serta 

referensi dalam penulisan penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya. Bab ini 

juga menguraikan hipotesis pada penelitian ini berdasarkan landasan teori dan 

penelitian-penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi penjelasan mengenai apa saja variabel yang digunakan dalam penelitian 

serta definisi operasionalnya, apakah jenis dan sumber data yang digunakan, 

kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA 

 Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup 

gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan 

statistik serta pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah 

dilakukan penelitian. Selain itu disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi 

pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan (agency theory) merupakan model yang berkembang pada 

tahun  1970-an dimana mencakup hubungan kontraktual antara anggota-anggota 

perusahaan yang secara tegas memisahkan antara pemilik perusahaan (principal) 

dengan manajemen (agen) yang diberikan wewenang oleh principal. Menurut Jensen 

dan Meckeling (1976:311) dalam Eko Budi dan Salim (2012) mendefinisikan bahwa 

hubungan keagenan adalah hubungan antara dua pihak yang dinamakan pihak agen 

sebagai pihak yang diberi wewenang untuk menjalankan suatu tugas atau manajer 

serta pihak prinsipal yaitu pihak yang memberikan wewenang dan tugas kepada agen 

atau pemegang saham. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) Agency Theory adalah hubungan 

atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-

tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbukan konflik kepentingan antara principal dan agent. Pemilik disebut 

principal dan manajer disebut agent, merupakan dua pihak yang masing-masing 

saling memiliki tujuan yang berbeda dalam mengendalikan perusahaan terutama 
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menyangkut bagaimana memaksimalkan kepuasan dan kepentingan dari hasil yang 

dicapai melalui aktivitas usaha (Zulkarnaini, 2007). 

Manajer mempunyai tanggung jawab mengelola modal pemilik dan menjalan 

perusahaan, termasuk mengambil keputusan untuk perusahaan dan 

mempertanggungjawabkan modal yang dikelola dengan cara melaporkan setiap 

tindakan yang telah dan akan dilakukan kepada principal secara rutin dan transparan. 

Sedangkan principal memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan memberi 

penghargaan, bonus atau imbalan kepada manajer, serta berhak untuk melakukan 

pengawasan dan pengendalian, meminta laporan pertanggungjawaban, mengganti 

manajemen dengan orang yang lebih mampu apabila manajemen dinilai tidak dapat 

melaksanakan tugas, dan menerima return yang layak dari modalnya sehingga 

kesejahteraannya meningkat (Pangestuti, 2011).  

Teori agensi mengasumsikan bahwa agent yang mengelola perusahaan 

memiliki lebih banyak informasi yang asimetri kepada pihak-pihak eksternal 

perusahaan, seperti kreditor dan investor. Informasi yang asimetri ini terjadi ketika 

manajer memiliki informasi internal (tentang prospek, resiko dan nilai perusahaan) 

yang lebih cepat, banyak serta akurat, hal ini disebabkan manajemen mempunyai 

kemampuan untuk mengakses informasi internal perusahaan secara lebih leluasa 

dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan (Widaryanti, 2009). Hal ini terjadi 

karena principal tidak mungkin terus-menerus mengamati setiap tindakan yang 

dilakukan agent. Maka dari itu agent perlu memberikan informasi berupa laporan 
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keuangan kepada prinsipal secara rutin dan transparan. Namun terkadang tidak 

seluruh informasi disampaikan agen kepada prinsipal atau bahkan kondisi yang 

dilaporkan berbeda dengan kenyatan di lapangan. Kondisi seperti inilah yang 

dinamakan asymetri information dimana agent lebih banyak mengetahui informasi 

mengenai perusahaan dari pada principal (Eko Budi dan Salim, 2012). 

Adanya asimetri informasi ini memungkinkan adanya konflik yang terjadi 

antara  principal dan agent untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk 

kepentingan sendiri. Perataan laba timbul ketika terjadi konflik kepentingan antara 

manajemen dengan pemilik dana dimana setiap pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang menjadi harapannya.  

2.1.2 Teori Akuntansi Positif 

Menurut Godfrey, et al (2010:4) awal perkembangan teori akuntansi 

menghasilkan teori normative dan kemudian berkembang menjadi teori akuntansi 

positif atau deskriptif. Positive accounting theory menurut Godfrey, et al (2010:9) 

menggambarkan fenomrna sosial konsekuensi keputusan individu. Penelitian teori 

akuntansi positif bisa dilihat dari penggunaan angka-angka akuntansi yang memiliki 

keterkaitan tertinggi pada perubahan harga pasar yang berimbas juga di dalam pasar 

modal. Menurut satu interpretasi dari pendekatan prediktif, pengamatan atas reaksi 

pasar modal dapat digunakan sebagai salah satu panduan untuk mengevaluasi dan 

melakukan pilihan diantara beberapa ukuran akuntasi. 
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Watt dan Zimmeman (1986) dalam Scott (2012:307) menyatakan bahwa 

terdapat tiga hipotesis yang di terapkan dalam memprediksi teori akuntansi positif 

mengenai motivasi manajemen melakukan pengelolaan laba, yaitu: 

1. Hipotesis rencana bonus (bonus plan hypothesis) 

Manajer perusahaan yang memiliki program kompensasi bonus cenderung 

untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser laporan laba dari 

periode yang akan datang ke periode sekarang (menaikkan laba yang 

diperoleh sekarang). Hal ini dilakukan karena manajer lebih menyukai 

pemberian bonus yang lebih tinggi untuk masa kini. 

2. Hipotesis perjanjian utng (debt convenant hypothesis) 

Perusahaan yang semakin mendekati pelanggaran perjanjian utang 

cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser laporan 

laba dari periode yang akan datang ke periode sekarang (menaikkan laba 

yang dilaporkan sekarang). Hal ini karena perusahaan dengan debt to 

equity ratio yang tinggu akan mengalami kesulitan dalaam memperoleh 

dana tambahan dari pihak kreditur bahkan perusahaan terancam 

melanggar perjanjian utang. 

3. Hipotesis biaya politik (political cost hypothesis) 

Semakin besar biaya politik yang dihadapi suatu perusahaan, maka 

manajer cenderung untuk memilih prosedur akunansi yang menangguhkan 

pelaporan laba dari periode sekarang ke periode yang akan datang 
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(menurunkan laba yang dilaporkan sekarang). Biaya politik muncul 

karena laba perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian investor dan 

pemerintah 

2.1.3 Laba 

Setiap perusahaan menginginkan laba atau sering disebut juga keuntungan. 

Laba di perlakukan oleh perusahaan untuk dapat melangsungkan kehidupan 

perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2012) definisi penghasilan atau 

laba meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain) yang timbul 

salam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang dicerminkan dengan kenaikan manfaat 

ekonomi. Belkaoui (2005:229) yang mendefinisikan laba sebagai meningkatnya 

aktiva bersih diluar peningkatan dari pendapatan atau perubahan modal.  

Sedangkan Harahap (2012: 241) mendefinisikan laba sebagai naiknya nilai 

modal dari transaksi yang sifatnya insidentil dan bukan kegiatan utama perusahaan 

dan dari transaksi kejadian lainnya yang mempengaruhi perusahaan selama satu 

periode tertentu kecuali yang berasal dari hasil atau investasi dari pemilik. 

 Tujuan pelaporan laba menurut Harahap (2012) dibagi atas : 

1. Tujuan umum, yaitu harus merupakan hasil penerapan aturan atau prosedur 

yang logis serta konsisten secara internal. 

2. Tujuan utama, yaitu memberikan informasi yang berguna bagi pihak-ppihak 

yang berkepentingan dengan laporan keuangan. 
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3. Tujuan khusus, yaitu laba digunakan sebagai pengukur efisiensi manajemen. 

Angka laba historis yang akan datang dan laba digunakan untuk mengukur 

keberhasilan dan sebagai pedoman pengambilan keputusan dimasa yang akan 

datang. 

2.1.4 Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses menyusun 

pelaporan keuangan eksternal. Dengan demikian, manajemen dapat menaikkan atau 

menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya. Manajemen laba 

merupakan faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dan 

menambah bias dalam laporan keuangan serta mengganggu pemakai laporan 

keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba 

tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 2000) dalam Achmad, et al, (2007). 

Pencapaian kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dijelaskan akan 

meningkatkan tingkat reliability laporan keuangan. Kepercayaan pada informasi 

adalah penting bagi pemakai, sebab keputusan itu didasarkan pada informasi yang 

dapat mempengaruhi kesejahteraan ekonominya. Reliability tidak berarti informasi 

dalam laporan keuangan itu persis sebab akuntansi keuangan melibatkan berbagai 

taksiran dan pertimbangan. Tanggungjawab untuk menyajikan laporan keuangan 

perusahaan yang dapat dipercaya terletak pada manajemennya. Tanggungjawab ini 

dapat dipenuhi dengan menerapkan prinsip akuntansi yang diterima umum yang tepat 

sesuai dengan keadaan perusahaan, dengan memelihara sistem yang efektif dari 
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perkiraan kontrol intern dan menyajikan laporan keuangan tepat. Menurut Scott 

(2012: 425) pola earning management yang sering dilakukan adalah :  

1. Taking a Bath 

Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah 

(bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada periode 

sebelunya atau sesudahnya. Taking a bath terjadi selama periode adanya tekanan 

organisasi atau pada saat terjadinya reorganisasi, seperti pergantian CEO baru. 

2. Income Minimization 

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi 

sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi 

dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

3. Income Maximization 

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization bertujuan 

untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. 

Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian utang. 

4. Income Smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga 

dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pola umumnya investor 

lebih menyukai laba yang relative stabil. 
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2.1.5 Perataan Laba (Income Smoothing) 

Menurut teori Efficiency Market Hypothesis (EMH) dalam Harahap (2012: 

244) menjelaskan bahwa laporan keuangan sangat mempengaruhi pasar modal karena 

pentinganya laporan keuangan ini maka mengundang manajemen melakukan hal-hal 

yang mengubah laporan laba-rugi untuk kepentingan pribadinya, seperti 

mempertahankan jabatan atau mendapatkan bonus yang tinggi. Biasanya laba yang 

cenderung stabil dari period eke periode dinilai sebagai sebuah prestasi ayng baik. 

Upaya dalam menstabilkan laba ini disebut perataan laba (income smoothing). 

Menurut pendapat Belkaoui (2004) dalam Eko Budi dan Salim (2012), 

definisi awal perataan laba (income smoothing) adalah pengurangan fluktuasi laba 

dari tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi 

pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan. Wulandari dan 

Purwaningsih (2007) mendefinisikan perataan laba sebagai tindakan yang disengaja 

dilakukan oleh manajer untuk mengurangi perbedaan atau perubahan laba dengan 

memakai cara atau metode akuntansi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik 

perataan laba (income smoothing) yang dilakukan oleh manajer konsisten untuk 

memaksimalkan keuntungan. 

Faktor yang diasumsikan menyebabkan manajer melakukan perataan laba 

menurut buku Accounting Theory (Riahi-Belkaoui, 2004: 451), ialah: 

1. Mekanisme pasar kompetitif, yang mengurangi pilihan-pilihan yang 

tersedia untuk manajemen. 
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2. Skema kompensasi manajemen, yang terkait langsung dengan kinerja 

perusahaan. 

3. Ancaman pergantian manajemen. 

2.1.5.1 Motivasi Perataan Laba 

Menurut pendapat Wildham (2013) alasan dilakukannya perataan laba adalah 

untuk menciptakan suatu aliran laba yang stabil dan mengurangi kovariance atas 

imbal hasil dengan pasar. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Subekti (2005) yang menyatakan bahwa 

alasan dilakukannya perataan laba adalah : 

a. Sebagai teknik unutk mengurangi laba dan menaikan biaya pada tahun berjalan 

untuk mengurangi pajak penghasilan. 

b. Dapat meningkatkan kepercayaan investor, karena mendukung kestabilan 

penghasilan dan kebijakan deviden sesuai dengan keinginan investor. 

c. Dapat mempererat hubungan antara manajemen dengan karyawannya. Karena 

dengan adanya perataan laba fluktuasi laba menjadi stabil. Sehingga karyawan 

terhindar dari adanya tuntutan penurunan upah dan manajemen pun dapat 

terhindar dari tuntutan kenaikan upah. 

d. Memiliki dampak psikologis bagi perekonomian 

Sedangkan Sucipto dan Purwaningsih (2007) menyatakan bahwa terdapat dua hal 

yang memotivasi manajer dalam pengambilan keputusan untuk melakukan 

perataan laba yaitu: 
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2.1.5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba  

Perataan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong manajer 

untuk melakukan perataan laba. Banyak penelitian yang telah menguji faktor-faktor 

tersebut dan hasil penelitiannya belum menemukan hasil yang konsisten. Menurut 

Santoso (2010) bahwa faktor yang mempengaruhi perataan laba antara lain NPM, 

ROA, Company size, financial leverage, dan DER. Sedangkan dalam Budiasih (2009) 

faktor yang mempengaruhi perataan laba adalah ukuran perusahaan dan ROA. 

Namun dalam penelitian ini hanya digunakan tiga faktor yang diduga mempengaruhi 

praktik perataan laba dengan penjelasan sebagai berikut: 

2.1.6 Return on Asset (ROA) 

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

memanfaatkan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi. Semakin besar 

perubahan ROA menunjukkan semakin besar fluktuasi kemampuan manajemen 

dalam menghasilkan laba (Astuti, 2013). 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 praktik perataan laba agar laba yang 

dilaporkan tidak berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor 

(Budiasih, 2009).  

Besarnya laba suatu perusahaan akan menarik investor karena perusahaan 

memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Semakin tinggi rasio ini maka 
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semakin baik produktivitas asset dalam memperoeh keuntungan bersih. Return on 

asset dapat diukur dengan menggunakan rumus:  

(Subramanyam dan Wild, 2009:37) 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
Laba Bersih

 Total Aktiva
 𝑥 100% 

2.1.7 Debt to Total Aseet (DAR) 

Menurut Sugiarto Wiwit (2015) debt to total assets merupakan rasio antara 

total hutang (total debts) baik hutang jangka panjang (long debts) dan hutang jangka 

pendek (current liability) terhadap total aktiva (total assets). 

Rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai 

aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas 

operasionalnya. Semakin besar rasio ini menunjukkan semakin besar tingkat 

ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) dan semakin besar 

pula beban biaya hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

Menurut Astuti (2013) Perusahaan dengan penggunakan DAR yang tinggi membuat 

perusahaan berusaha untuk memberikan informasi laba yang lebih baik, agar para 

kreditur masih percaya kepada perusahaan tersebut. Semakin tinggi DAR, maka 

perusahaan semakin melakukan perataan laba. Karena leverage keuangan yang lebih 

besar tidak diragukan lagi meningkatkan resiko bagi para pemegang saham. Menurut 

Sutrisno (2007:217) debt to total assets dihitung dengan rumus : 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
Total Utang

 Total Aktiva
 𝑥 100% 
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2.1.7 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah salah satu skala untuk mengklasifikasikan 

perusahaan. Menurut ukurannya perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis 

yaitu: besar, menengah, atau kecil. Besar atau kecilnya perusahaan dapat dilihat dari 

total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, nilai pasar atas saham perusahaan 

tersebut, dan lain-lain. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan didasarkan pada total 

aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, karena pada umumnya besaran perusahaan 

dinilai dari besarnya aktiva perusahaan (Dewi, 2011).  

Menurut Juniarti dan Corolina (2005) menyebutkan perusahaan yang 

berukuran kecil akan cenderung melakukan praktik perataan laba dibandingkan 

perusahaan yang berukuran besar, karena perusahaan besar cenderung mendapatkan 

perhatian yang lebih besar dari analis dan investor dibandingkan perusahaan kecil. 

Oleh karena itu perusahaan besar akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu 

drastis, sebab kenaikan laba akan menyebabkan bertambahnya pajak. Sebaliknya 

penurunan laba akan memberikan image perusahaan yang kurang baik. Oleh karena 

itu perusahaan besar akan cenderung melakukan praktik perataan laba (Budiasih, 

2009). Menurut Pramono (2013) ukuran perusahaan di proksikan dengan rumus : 

Ukuran perusahaan = Ln Total Aktiva 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Selain tulisan mengenai perataan laba yang memberikan argumen-argumen 

yang berkaitan dengan alasan yang dapat memotivasi para manajer untuk meratakan 

laba, penelitian secara empiris mengenai perataan laba juga telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti. Penelitian tersebut terfokus pada terjadinya perataan laba 

(termasuk instrumen dan tujuannya) dan faktor-faktor yang terkait dengan terjadinya 

perataan laba. Berikut ini penelitian-penelitian terdahulu mengenai praktik perataan 

laba : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Mengenai Praktik Perataan Laba 

No. 
Nama Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian 
Variabel Hasil Penelitian 

1. Igan Budiasih 

(2009) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Praktik Perataan 

Laba 

Dependen : 

Perataan Laba 

Independen : 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, 

dan DPR 

a. Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, DPR 

berpengaruh positif signifikan 

terhadap praktik perataan 

laba. 

b. Financial Leverage tidak 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap praktik 

perataan laba. 

2.  Ni Luh Putu 

Arik Prabayanti 

dan Geriawan 

Wirawan Yasa 

Perataan Laba 

(Income Smoothing) 

Dan Analisis 

Faktor-Faktor yang 

Dependen : 

Perataan Laba 

Independen :  

Ukuran perusahaan, 

a. Ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional, dan 

reputasi auditor tidak 

berpengaruh terhadap praktik 
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(2010) Mempengaruhinya 

(Studi pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

profitabilitas, financial 

leverage, kepemilikan 

instituasional, dan 

reputasi auditor 

perataan laba. 

b. Profitabilitas berpengaruh 

signifikan positif  terhadap 

praktik perataan laba. 

c. Financial Leverage 

berpengaruh signifikan 

negative terhadap praktik 

perataan laba. 

3. Olivya Pramono 

(2013) 

Analisis Pengaruh 

ROA, NPM, DER 

dan SIZE Terhadap 

Praktik Perataan 

Laba (Studi Kasus 

pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2007-2011) 

Dependen : 

Perataan Laba 

Independen : 

ROA, NPM, DER dan 

SIZE 

ROA, NPM, DER, dan SIZE 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap praktik perataan laba. 

4.  Eko Budi 

Santoso dan 

Sherly Novia 

Salim (2012) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Financial Leverage, 

dividen, ukuran 

perusahaan, 

Kepemilikan 

Institusional dan 

Dependen : 

Perataan Laba 

Independen : 

Profitabilitas, financial 

leverage, dividen, ukuran 

perusahaan, kepemilikan 

instituasional, dan 

a. Profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba. 

b. Financial leverage, dividen 

berpengaruh signifikan 

nrgatif terhadap praktik 

perataan laba. 
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Kelompok Usaha 

terhadap Perataan 

Laba Studi Kasus 

pada Perusahaan 

Non-finansial yang 

terdaftar di BEI 

kelompok usaha c. Ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional  

berpengaruh signifikan 

positif terhadap praktik 

perataan laba. 

5. Juniarti dan 

Corolina (2005) 

Analisa Faktor-

Faktor Yang 

Berpengaruh 

Terhadap Perataan 

Laba (Income 

Smoothing) Pada 

Perusahaan-

Perusahaan Go 

Public 

Dependen : 

Perataan Laba 

Independen : 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas,dan Sektor 

Industri 

Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, dan sektor industri 

tidak berpengaruh terhadap 

perataan laba 

6. Wiwit Sugiarto 

(2015) 

Pengaruh Company 

Size, Return on 

Asset, Net Profit 

Margin, Total Debt 

to Total Asset dan 

Debt to Equity 

Ratio terhadap 

Income Smoothing 

Dependen : 

Perataan Laba 

Independen : 

Struktur kepemilikan, 

komite audit, komisaris 

independen, dan dewan 

direksi 

ukuran perusahaan, Return on 

asset, net profit margin, total 

debt to total asset, debt to equity 

ratio tidak berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba.  

 

7. Lusi Christina 

(2012) 

Faktor – faktor yang 

mempengaruhi 

Dependen : 

Perataan Laba 

a. Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, financial 
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praktik perataan 

laba pada 

perusahaan 

manufaktur di BEI 

Independen : 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, financial 

leverage, dividend 

payout ratio 

leverage, dividend payout 

ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap praktik 

perataan laba.  

8. Linda Kurniasih 

Butar Butar & 

Sri Sudarsi 

(2012) 

Pengaruh ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, dan 

kepemilikan 

institusional 

terhadap perataan 

laba 

Dependen : 

Perataan laba 

Independen : 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, 

dan kepemilikan 

institusional 

a. Ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap praktik 

perataan  laba. 

b. Profitabilitas, leverage, 

kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap praktik perataan 

laba. 

9.  Ina Ernawati 

(2011) 

Pengaruh ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, dan 

financial leverage 

terhadap praktek 

income smoothing 

Dependen : 

Perataan laba 

Independen : 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage,  

a. ukuran perusahaan, dan 

financial leverage tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap praktik perataan 

laba. 

b. Profitabilitas berpengaruh 

signifikan terhadap praktik 

perataan laba. 

Sumber: Data diolah penulis (2016) 
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Return on asset terhadap Perataan Laba 

Return on Asset menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi (Astuti, 

2013). Semakin besar perubahan ROA menunjukkan semakin besar fluktuasi 

kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba (Budiasih, 2009). Perusahaan yang 

memiliki ROA yang lebih tinggi cenderung akan melakukan perataan laba 

dibandingkan dengan perusahaan yang ROA-nya lebih rendah karena manajemen 

tahu akan kemampuan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang sehingga 

memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba (Budiasih, 2009).  

Maka hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiasih 

(2009) yang menyatakan bahwa return on asset berpengaruh signifikan positif 

terhadap perataan laba. Hal ini juga didukung oleh Ni Luh Putu Arik Prabayanti dan 

Gerianta Wirawan Yasa (2010) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh 

signifikan positif terhadap praktik perataan laba.  

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Olivya Pramono (2013) 

yang meneliti ROA terhadap perataan laba. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan 

bahwa return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. 

Dan penelitian Linda Kurniasih Butar Butar & Sri Sudarsi (2012) yang meneliti 

profitabilitas terhadap perataan laba yang menunjukkan bahwa return on asset tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Berdasarkan hal tersebut, 

maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1: Return on Asset berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. 

2.3.2 Pengaruh Debt to tatal asset terhadap Perataan Laba  

Perusahaan yang mempunnyai tingkat leverage yang tinggi diduga melakukan 

perataan laba karena perusahaan terancam default sehingga manajemen membuat 

kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan (Prabayanti dan Yasa, 2010). 

Menurut Budiasih (2009) financial leverage menunjukkan proporsi asset untuk 

membiayai investasinya. Semakin besar utang perusahaan maka semakin besar pula 

risiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan 

yang semakin tingi. Akibat kondisi tersebut membuat perusahaan cenderung untuk 

melakukan praktik perataan laba (Astuti, 2013).  

Maka hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso 

(2010) yang menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh positif terhadap 

praktik perataan laba. Hal tersebut berbeda dengan penelitian Ni Luh Putu Arik 

Prabayanti dan Geriawan Wirawan Yasa (2010) yang menyatakan bahwa financial 

leverage berpengaruh signifikan negative terhadap praktik perataan laba. Begitu pula 

dengan penelitian Eko Budi Santoso dan Sherly Novia Salim (2012) yang 

menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh signifikan positif terhadap praktik 

perataan laba. 
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Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Sugiarto (2015) 

dan Linda Kurniasih Butar Butar & Sri Sudarsi (2012) Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukan bahwa financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H2: Debt to tatal asset berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Perataan Laba 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat diklasifikasikan besar 

kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, nilai 

pasar saham dan lain-lain (Budiasih, 2009). Suwito dan Herawaty (2005) menyatakan 

bahwa perusahaan berukuran besar biasanya memiliki keinginan yang lebih tinggi 

melakukan income smoothing dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil, karena 

perusahaan yang berukuran besar mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah 

dan masyarakat (Peranasari dan Dharmadiaksa, 2014). Maka hal tersebut sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiasih (2009) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap perataan laba. Hal ini juga 

didukung oleh Linda Kurniasih Butar Butar & Sri Sudarsi (2012) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap perataan laba. 

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Sugiarto (2015) 

yang meneliti pengaruh company size terhadap perataan laba. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukan bahwa size tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 
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perataan laba. Dan penelitian Juniarti dan Corolina (2005) yang meneliti ukuran 

perusahaan terhadap perataan laba yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Berdasarkan hal 

tersebut, maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan 

         laba. 

2.3.4 Return on asset, Debt to total asset dan Ukuran Perusahaan 

Pada penelitian ini, penulis ingin meneliti hubungan return on asset, debt to 

total asset dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap peratan laba. Untuk 

itu peneliti membuat hipotesis kelima sebagai berikut: 

H4: Secara bersama-sama return on asset, debt to total asset dan ukuran  

       perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba 
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2.4 Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan analisis dalam landasan teori dan penelitian terdahulu yang 

menguji faktor - faktor yang mempengaruhi nilai perusahan diatas maka dapat 

digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 

  

 

 

 

 

 

 

  
Sumber : Data diolah penulis (2016) 

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan pengaruh variabel bebas pertama 

ROA dan pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu Perataan Laba. Dilanjutkan 

dengan pengaruh variabel bebas kedua yaitu DAR terhadap variabel terikat Perataan 

laba. Dan selanjutnya variabel bebas ketiga yaitu ukuran perusahaan dan 

pengaruhnya terhadap variabel terikat yaitu Perataan Laba. 

 

 

Perataan Laba (Indeks 

Eckel) 

Ukuran Perusahaan (ln 

Total aktiva) 

Debt to total asset 
(DAR) 

Return on Asset 

(ROA) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hypothesis 

testing. Hypothesis testing adalah suatu tes yang dilakukan untuk menguji apakah 

pernyataan yang dihasilkan dari kerangka teoritis berlaku berdasarkan penelitian yang 

ada (Sekaran & Bougie, 2011). Jenis data yang digunakan adalah data panel. Periode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2011-2015 

3.2 Objek Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur sektor food and 

beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai uji untuk melihat 

pengaruh return on asset, debt to total asset,  dan ukuran perusahaan terhadap praktik 

perataan laba. Penelitian ini menggunakan data pada periode 2011-2015 sebagai 

periode penelitian. Perusahaan manufaktur sektor food and beverages yang diteliti 

adalah perusahaan yang telah go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang memiliki data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. 
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3.3 Populasi dan Sampel  

Menurut Gujarati (2006: 21) populasi atau ruang sampel adalah himpunan 

semua hasil yang mungkin diperoleh dari suatu eksperimen. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2015. Dari populasi yang ada, akan diambil sejumlah sample untuk digunakan dalam 

penelitian. Menurut Sugiyono (2013:53) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel diambil dengan metode 

purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang representatif. Dalam 

penelitian ini, adapun sampel yang diambil harus memenuhi beberapa kriteria yang 

telah ditetapkan dalam penelitian ini.  

Kriteria - kriteria yang ditetapkan peneliti dalam pengambilan sampel 

penelitian ini mencakup : 

1. Perusahaan manufaktur sektor food and beverages yang memiliki data lengkap 

dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015. 

2. Perusahaan manufaktur sektor food and beverages yang secara konsisten 

mempublikasikan laporan keuangan selama 5 tahun, dari tahun 2011-2015. 

3. Perusahaan yang dalam laporan keuangannya tidak melaporkan kerugian dari 

tahun 2011-2015.  

4. Perusahaan yang tidak melakukan akuisisi atau merger selama periode penelitian 

5. Perusahaan yang memiliki total asset lebih dari 1,21 triliun. 
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Tabel 3.1 

Tabel Ketentuan Pemilihan Sampel 

No. Kriteria Jumlah 
1. Jumlah perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di BEI sejak tahun 2013-2015 
14 

2. Perusahaan food and beverages yang 
mempublikasikan laporan keuangan secara 
konsisten dari tahun 2013-2015 

14 

3. Perusahaan food and beverages yang tidak 
melaporkan kerugian dalam laporan keuangan 
pada tahun 2013-2015 

12 

4. Perusahaan food and beverages yang tidak 
melakukan akuisisi atau merger selama periode 
penelitian 

12 

5. Perusahaan yang memiliki total asset lebih dari 

1,21 triliun. 

 

7 

 Jumlah Sampel Akhir 7 

Sumber: Data diolah penulis (2016) 

3.4 Jenis, dan Sumber Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang 

merupakan gabungan dari data runtun waktu (time series) dan seksi silang (croos 

section). Data tersebut memiliki karakteristik yaitu terdiri atas beberapa objek dan 

meliputi beberapa periode waktu (Winarno, 2011). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan manufaktur sektor food and 

beverages yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan 

adalah data laporan keuangan tahunan untuk periode 2011 sampai dengan 2015. 

Sumber data yang digunakan ini diperoleh melalui situs www.idx.co.id. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi Tidak Langsung  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi 

non partisipan, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati, mempelajari uraian 

dari buku-buku, artikel, dan mencari data dari internet. Dokumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahun 2011 sampai tahun 2015 yang 

didapat melalui www.idx.co.id. 

3.5.2 Penelitian Kepustakaan  

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk menentukan teori – teori sebagai 

landasan penelitian yang didapat dari literatur, jurnal penelitian, buku bacaan, media 

massa dan hasil penelitian yang diperoleh dari perpustakaan.  

3.6 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) sebagai 

variabel terikat dan variabel independen (X) sebagai variabel bebas. Dalam penelitian 

ini variabel dependen (Y) adalah Perataan laba (Income smoothing) yang diproksikan 

dengan Indeks Eckel. Sedangkan untuk variabel independen (X) terdiri dari Return on 

Asset (X1), Debt to Total Asset (X2), dan Ukuran perusahaan (X3). 
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3.6.1 Variabel Dependen (Y) 

Variable dependen adalah variable terikat yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Dalam penelitian Praktik Perataan Laba (Y) diukur dengan 

menggunakan indeks Eckel (1981). Indeks Eckel digunakan untuk membedakan 

perusahaan manufaktur yang melakukan praktik income smoothing dan yang tidak 

melakukan praktik income smoothing. Adapun indeks perataan laba dihitung dengan 

rumus sebagai berikut (Eckel 1981): 

                                                               𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐸𝑐𝑘𝑒𝑙 =
𝐶𝑉 ∆𝐼

𝐶𝑉 ∆𝑆
 

Keterangan:  

CV ∆I : Koefisien variasi untuk perubahan laba 

CV ∆S :Koefisien variasi untuk perubahan penjualan 

CV ∆I dan CV ∆S dapat dihitung sebegai berikut : 

                                                CV ∆I atau CV ∆S =  √
∑( ∆𝑥 − ∆𝑥)2

𝑛 − 1
: ∆𝑥 

Keterangan : 

∆𝑥  : Perubahan penjualan atau laba antara tahun n dengan n-1 

∆𝑥  :Rata-rata penjualan atau perubahan laba 

n   : Banyaknya tahun yang diamati 
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Nilai indeks perataan laba > 1 berarti perusahaan tidak digolongkan sebagai 

perusahaan yang melakukan praktik perataan laba. Sebaliknya, jika indeks perataan 

laba < 1, maka perusahaan digolongkan sebagai perusahaan yang melakukan perataan 

laba. 

3.5.2 Variabel Independen (X) 

Variable indepeden adalah Variabel Independen (independen variable) adalah 

variabel yang tidak mempunyai ketergantungan/terikat/bebas (Idrus, 2009). Dalam 

penelitian ini, variabel independen yang digunakan, yaitu: 

1. Return On Asset 

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Return on asset (ROA) 

dapat digunakan untuk mengukur keuntungan bersih sebelum pajak yang 

diperoleh dari pengguna aktiva. Return On Asset (ROA) diukur dengan 

menggunakan rumus :   

(Subramanyam dan Wild, 2009:37) 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
Laba Bersih

 Total Aktiva
 𝑥 100% 
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2. Debt to total asset 

Debt to total asset diperoleh melalui total hutang dibagi dengan total aktiva. 

Menurut Sutrisno (2007:217) Financial Leverage diproksikan dengan debt to total 

assets dengan rumus : 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
Total Utang

 Total Aktiva
 𝑥 100% 

3. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan pada penelitian ini diproksikan dengan logaritma natural dari 

total aktiva menurut Pramono (2013) yang dirumuskan sebegai berikut : 

                  Ukuran perusahaan = Ln Total Aktiva 
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Variabel penelitian yang telah dijabarkan diatas, dirangkum peneliti dalam 

bentuk tabel sebagai berikut.  

Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel 

No. Variabel Jenis 
Variable 

Definisi 
operasional 

Skala Pengukuran 

1. Dependen Perataan 
Laba (Y) 

Normalisasi 
laba yang 
dilakukan 
secara sengaja 
untuk mencapai 
level laba 
tertentu 

Rasio  

 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐸𝑐𝑘𝑒𝑙 =
𝐶𝑉 ∆𝐼

𝐶𝑉 ∆𝑆
 

2. Independen Return on 

Asset (X1) 
Kemampuan 
perusahaan 
dalam 
mempergunakan 
aktiva untuk 
menghasilkan 
keuntungan 

Rasio (Subramanyam dan Wild, 
2009:37) 

𝑅𝑂𝐴 =
Laba Bersih

 Total Aktiva
 𝑥 100% 

3. Independen Debt to 

total asset 
(X2) 

Besarnya 
hutang yang 
digunakan 
untuk 
membiayai 
aktiva yang 
digunakan 

Rasio Sutrisno (2007:217) 

𝐷𝐴𝑅 =  
Total Utang

 Total Aktiva
 𝑥 100% 

4. Independen Ukuran 
Perusahaan 
(X3) 

Suatu skala 
dimana dapat 
diklasifikasikan 
besar kecil 
perusahaan 
menurut 
berbagai cara. 

Rasio Ukuran perusahaan = Ln Total 
Aktiva 
 

Sumber: Data diolah penulis (2016). 
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3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan nilai 

minimum. Tujuan analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana variabel yang diteliti 

telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. 

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis digunakan untuk mengetahui variabel independen yang 

mempengaruhi secara signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur 

yaitu return on asset, debt to total asset, dan ukuran perusahaan adalah dengan 

menggunakan persamaan multiple regression (regresi linier berganda) untuk 

menganalisis empat variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini 

dipilih karena penelitian ini dirancang untuk menentukan variable independen yang 

mempunyai pengaruh terhadap variable dependen. Pada penelitian ini, data diolah 

menggunakan software komputer yaitu Eviews 7.01. Analisis regresi merupakan studi 

mengenai ketergantungan variabel dependen dengan salah satu atau lebih variabel 

independen dengan tujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 

2005).  

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing 

variabel independen. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan 
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adalah return on asset (X1), debt to total asset (X2), dan ukuran perusahaan (X3). 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah perataan laba (Y). 

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

ISit= α + β₁ROAit + β₂DARit + β3SIZEit + e 

Keterangan :  

ISit  : Indeks perataan laba pada perusahaan I periode t 

𝛼  : Konstanta  

β1, β2, β3… : Koefisien regresi 

ROAit  : Return on Asset  

DARit  : Debt to Total Asset 

SIZEit  : Ukuran perusahaan  

e  : eror 

3.7.2.1 Uji Chow (metode fixed effect) 

Metode Fixed effect adalah suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan 

konstan antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Satu objek 

memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. Demikian juga 

dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (Winarno,2011). 
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3.7.2.2 Uji Hausman (metode random effect) 

 Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap yang 

menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian 

(Winarno,2011). 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan 

analisis regresi. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa 

model yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi klasik atau tidak, yaitu asumsi 

yang mendasari analisis regresi. 

3.7.3.1 Uji normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila nilai probabilitas 

signifikansi lebih dari α = 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Apabila nilai 

probabilitas signifikansi kurang dari nilai α = 0,05, maka data tidak terdistribusi 

secara normal. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka perlu dilakukan 

transformasi logaritma (Ln) terhadap model regresi, sehingga data dapat terdistribusi 

secara normal. 

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antarvariabel 

independen, karena melibatkan beberapa variabel independen (Winarno,2011). Suatu 
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persamaan yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas. Syarat non-

multikolinearitas yaitu hasil uji multikolinearitas tidak melebihi nilai 0.8 

(Winarno,2011). 

3.7.3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya, autokolerasi lebih mudah timbul jenis data time series, karena 

berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa 

sebelumnya (Winarno,2011). Hasil regresi persamaan yang baik mensyaratkan tidak 

terdapat masalah otokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson untuk 

mengetahui ada tidaknya autokolerasi. Hasil pengujian Durbin-Watson langsung 

dapat terlihat dalam hasil regresi persamaan tersebut. Syarat suatu persamaan tidak 

mengalami masalah otokorelasi yaitu nilai DW-Stat berada pada kisaran angka 1.54 – 

2.46. 

3.7.3.4 Uji Hesteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bernilai 

tetap, maka hasil regresi persamaan tersebut disebut homoskedastisitas, dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati,2006). Hasil regresi persamaan yang 

akurat mensyaratkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada hasil regresinya. 
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3.7.4 Uji Koefisien Determinasi  

 Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Lebih lanjut 

Ghozali (2005) menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

sampai dengan satu. Nilai adjusted R2 yang mendekati satu berarti kemampuan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

3.7.5 Uji Hipotesis  

3.7.4.1 Uji Statistik t (t-test) 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk pengujian 

ini α yang ditetapkan adalah sebesar 1%, 5%, 10% dimana kriteria probability akan 

dijelaskan melalui ketentuan sebagai berikut (Gujarati, 2007: 105): 

 Jika probability ≤  α maka berpengaruh    

 Jika probability ≥ α maka tidak berpengaruh 

 Coefficient “-“ = memiliki pengaruh negative 

 Coefficient “+“ = memiliki pengaruh positif 
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3.7.5.1 Uji Statistik F (F-test) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukan dalam model secara bersama – sama terhadap variabel dependen 

(Gujarati, 2007: 109). 

- Jika signifikansi > 0.05 maka H0 diterima 

- Jika signifikansi < 0.05 maka Ha ditolak 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Populasi dan sampel 

 Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sub sektor Food dan Beverages yang 

ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria dalam 

metode ini telah dijelaskan pada bab III. Berikut disajikan tabel 4.1 yang 

menunjukkan proses seleksi sampel dalam penelitian ini.  

Tabel 4.1 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Tahun 

Perusahaan 

Yang 

Tercatat di 

Bursa Efek 

Indonesia 

(Sektor 

F&B) 

Perusahaan 

Yang 

Berstatus 

Tetap 

Selama 

Periode 

Perusahaan 

Yang 

Memiliki 

Kelengkapan 

Data 

 

  

 

Perusahaan 

Yang tidak 

melakukan 

merger atau 

akuisisi 

 

 

 

Perusahaan 

yang 

memiliki 

total asset 

lebih dari 

1,21 

triliun 

Perusahaan 

Yang 

Dijadikan 

Sampel 

2011 17 17 17 12 7 7 

2012 17 17 17 12 7 7 

2013 17 17 17 12 7 7 

2014 16 16 16 12 7 7 

2015 14 14 14 12 7 7 

Jumlah Keseluruhan Sampel   35 

Sumber: Data yang telah diolah penulis (2016) 
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 Dari table diatas jumlah sample akhir yang dipilih sebanyak 7 perusahaan 

dengan waktu pengamatan selama 5 tahun maka dibutuhkan 35 laporan keuangan 

yang dijadikan sub sampel penelitian. 

4.1.2 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran 

terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Hasil statistik 

deskriptif dari variabel terikat maupun bebas yang digunakan dalam penelitian ini 

disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 

 IS ROA DAR LNSIZE 

 Mean  1.555546  0.138262  0.468678  29.25317 

 Median  1.135923  0.097000  0.474460  28.66494 

 Maximum  5.186216  0.670000  0.832720  32.15098 

 Minimum  0.003484  0.041200  0.209743  27.35545 

 Std. Dev.  1.321798  0.131142  0.139934  1.444020 

 Skewness  0.940294  2.528515  0.381907  0.776814 

 Kurtosis  3.226627  9.525212  3.277382  2.279622 

     

 Jarque-Bera  5.232458  99.38826  0.963015  4.276861 

 Probability  0.073078  0.000000  0.617851  0.117840 

     

 Sum  54.44411  4.839168  16.40373  1023.861 

 Sum Sq. Dev.  59.40309  0.584738  0.665773  70.89662 

     

 Observations  35  35  35  35 

Sumber : Output Eviews 7 (2016) 

 IS  merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur tindak perataan 

laba yang dilakukan perusahaan. IS  dalam penelitian ini dilihat dari besarnya 

koefisien variasi untuk perubahan laba dan koefisien variasi untuk perubahan 
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penjualan. Berdasarkan table 4.2 di atas, diketahui bahwa perusahaan sampel 

memiliki nilai rata-rata income smoothing sebesar 1,55 pada periode tahun 2011 

hingga 2015, dengan nilai tengahnya sebesar 1,13. Simpangan baku dari variabel 

IS ini sebesar 1,32 artinya perusahaan sampel memiliki IS dengan penyimpangan 

sebesar 1,32 dari nilai rata-ratanya. Rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai IS 

terendah pada perusahaan Siantar Top (Persero) Tbk. tahun 2011 yaitu sebesar 

0.00, sedangkan nilai IS tertinggi terjadi pada perusahaan Ultrajaya Milk Industri 

& Trading (Persero) Tbk. tahun 2015 dengan nilai 5,18.  

 ROA merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur profitabilitas 

perusahaan. ROA dalam penelitian ini dilihat dari besarnya return yang dihasilkan 

oleh perusahaan berdasarkan total aktiva, informasi ROA perusahaan terdapat 

pada Laporan Tahunan perusahaan. Berdasarkan tabel 4.2 di atas, diketahui 

bahwa perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata return on assets sebesar 

13,82% pada periode tahun 2011 hingga 2015, dengan nilai tengahnya sebesar 

9,70%. Simpangan baku dari variabel ROA ini sebesar 13,11% artinya perusahaan 

sampel memiliki ROA dengan penyimpangan sebesar 13,11% dari nilai rata-

ratanya. Rata-rata perusahaan sampel memiliki nilai ROA terendah pada 

perusahaan Tiga Pilar Sejahtera Food (Persero) Tbk. tahun 2015 yaitu sebesar 

4,12%, sedangkan nilai ROA tertinggi terjadi pada perusahaan Multi Bintang 

(Persero) Tbk. tahun 2013 dengan nilai 67%. 

 DAR merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutangnya dengan aktiva yang dimiliki. Tabel 4.2 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata perusahaan sampel dari tahun 2011 hingga 
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2015 adalah sebesar 0,46 dengan nilai tengahnya yaitu 0,47. Simpangan baku dari 

variabel DAR ini sebesar 0,13 artinya perusahaan sampel memiliki DAR dengan 

penyimpangan sebesar 0,13 dari nilai rata-ratanya. Nilai DAR terendah terjadi 

pada perusahaan Ultrajaya Milk Industri & Trading (Persero) Tbk. tahun 2015 

yaitu sebesar 0,20, sedangkan nilai DAR tertinggi terjadi pada perusahaan Nippon 

Indosari Corpindo (Persero) Tbk. Tahun 2013 yaitu sebesar 0,83.  

 LNSIZE merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur pengaruh 

ukuran perusahaan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata LNSIZE 

perusahaan sampel dari tahun 2011 hingga 2015 adalah sebesar 29,25. Simpangan 

baku dari variabel LNSIZE ini sebesar 1,44 artinya perusahaan sampel memiliki 

LNSIZE dengan penyimpangan sebesar 1,44 dari nilai rata-ratanya. Nilai LNSIZE 

terendah terjadi pada perusahaan Nippon Indosari Corporindo (Persero) Tbk. 

Tahun 2011 yaitu sebesar 27,35 sedangkan nilai LNSIZE tertinggi terjadi pada 

perusahaan Indofood Sukses Makmur (Persero) Tbk. Tahun 2015 yaitu sebesar 

32,15. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan sampel secara rata-

rata mengalami kenaikan pada periode selanjutnya.  
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4.1.3 Penentuan Model Regresi Linier Berganda 

Penentuan model estimasi regresi data panel antara model common effect, 

fixed effect, atau random effect dilakukan dengan melakukan uji Chow dan uji 

Hausman.  

4.1.3.1 Uji Chow 

Uji Chow dilakukan pada hasil model regresi dengan fixed effect. (Lihat 

rincian pada Lampiran 2). Hasil dari uji Chow disajikan dalam tabel 4.3 sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Persamaan Model Regresi 

Effect Test Statistic d.f. Prob 

Cross-section F 2.594838 (6,25) 0.00429 

Cross-section Chi-square 16.944516 6 0.0095 

          Sumber : Output Eviews 7 (2016) 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, diketahui nilai probabilitas chi-square hasil 

persamaan model regresi dengan fixed effect sebesar 0.0095. Nilai tersebut lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi 

model dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect dan dapat dilanjutkan 

ke Uji Hausman. 

4.1.3.2 Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Uji hausman dilakukan pada hasil 

model regresi dengan random effect. (Lihat rincian pada Lampiran 2). Hasil uji 

hausman disajikan dalam tabel 4.4 berikut ini. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Hausman 

Persamaan Model Regresi 

Effect Test Statistic d.f. Prob. 

Cross-section Random 9.839272 3 0.0200 

Sumber : Output Eviews 7 (2016) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, dapat diketahui nilai probabilitas chi-square 

hasil uji hausman pada hasil persamaan model regresi dengan random effect lebih 

kecil dari tingkat signifikansi 5%, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil regresi 

model dalam penelitian ini menggunakan model fixed effect. 

4.1.4 Hasil Regresi 

 Setelah dilakukan regresi menggunakan model fixed effect pada persamaan 

model, berikut ini disajikan hasil regresi dalam tabel 4.5 yaitu:  

Tabel 4.5 
Hasil Regresi  

Model Persamaan 
Heteroskedasticity Test : Park 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 
C -36.35460 -1.717360 0.0983 

ROA -7.072100 -1.924658 0.0657 
DAR -4.598317 -1.623243 0.1171 

LNSIZE 1.407757 1.902722 0.0687 
R-squared 0.414251 

    

Adjusted R-squared 0.203381 
F-statistic 1.964489 
Prob(F-statistic) 0.048225 
Keterangan :   
Dependent variable : IS 

  Signifikansi 10%   
Sumber : Output Eviews 7 (2016) 
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Setelah regresi pada model persamaan dilakukan, dapat disimpulkan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

ISit = -36.35460-8.072100*ROAit -4.598317 *DARit +1.407757*SIZEit 

Adapun interpretasi dari persamaan di atas yaitu : 

1. Koefisien return on asset (ROA) sebesar -8.072100 menunjukkan bahwa 

Income Smoothing (IS) pada perusahaan sampel periode 2011-2015 akan 

mengalami penurunan sebesar 8.072100 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai 

return on asset (ROA) dengan asumsi variabel lainnya konstan.  

2. Koefisien debt to total asset (DAR) sebesar -4.598317 menunjukkan bahwa 

income smoothing (IS) pada perusahaan sampel periode 2011-2015 akan 

mengalami penurunan sebesar 4.598317 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai 

debt to total asset (DAR) dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

3. Koefisien ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 1.407757 menunjukkan bahwa 

income smoothing (IS) pada perusahaan sampel periode 2011-2015 akan 

mengalami kenaikan sebesar 1.407757 untuk setiap kenaikan 1 pada nilai 

ukuran perusahaan (SIZE) dengan asumsi variabel lainnya konstan.  

4. Apabila return on asset (ROA), debt to total asset (DAR), dan  ukuran 

perusahaan (SIZE) diasumsikan konstan, maka kecenderungan perusahaan 

melakukan income smoothing (IS) sebesar -36.35460 
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4.1.5 Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan pada hasil persamaan model regresi dalam 

penelitian ini. (Lihat rincian pada Lampiran 2). Uji Normalitas bertujuan untuk 

mengetahui apakah residual hasil model regresi terdistribusi normal atau tidak. 

Hasil uji normalitas disajikan dalam grafik 4.1 berikut ini: 

Gambar 4.1  
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6
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Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 35

Mean      -1.27e-16

Median  -0.194811

Maximum  2.351875

Minimum -1.672006

Std. Dev.   1.011628

Skewness   0.201518

Kurtosis   2.255577

Jarque-Bera  1.045047

Probability  0.593022

 

Grafik Histogram 

Sumber : Output Eviews 7 (2016) 

  Berdasarkan grafik histogram diatas menunjukkan bahwa semua 

variabel telah terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

probabilitas yang lebih besar dari 5% yaitu 0,593022. Dengan hasil ini 

dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah terdistribusi normal, 

sehingga menolah Ha dan menerima Ho. 
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4.1.6 Uji Asumsi Klasik 

4.1.6.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kemiripan 

antara variabel independen dalam persamaan model. Hasil pengujian 

multikolinearitas variabel independen pada persamaan model disajikan dalam 

tabel 4.6 sebagai berikut:  

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas Variabel Independen 

Persamaan Model Regresi 

  IS ROA DAR LNSIZE 

IS  1.000000  0.164680 -0.049846 0.075693 

ROA  0.164680  1.000000 0.130416  -0.326298 

DAR  -0.049846 0.130416  1.000000  -0.125752 

LNSIZE  0.075693  -0.326298  -0.125752  1.000000 

Sumber : Output Eviews 7 (2016) 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independen dalam 

persamaan model telah memenuhi persyaratan non-multikolinearitas dimana tidak 

terdapat hasil perhitungan yang melebihi nilai 0,8. 

4.1.6.2 Uji Autokorelasi 

Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson sebagai cara untuk 

mendeteksi adanya autokorelasi. Hasil regresi persamaan dinyatakan lolos uji 

autokorelasi apabila nilai DW-stat berada pada kisaran 1.54-2.46. Hasil pengujian 

autokorelasi pada hasil persamaan model regresi menunjukkan tidak ditemukan 

adanya masalah autokorelasi. (Lihat rincian pada Lampiran 2).  
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Uji autokorelasi hasil persamaan model regresi disajikan dalam tabel 4.7 

berikut ini: 

Tabel 4.7 

Uji Durbin Watson Hasil Persamaan Regresi 

 Durbin-Watson Statistic 

DW-stat 2.445643 

Sumber : Output Eviews 7 (2016) 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa hasil persamaan model regresi tidak 

mengalami masalah autokorelasi, sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis.   

4.1.6.3 Uji Heteroskedastisitas 

Penelitian ini menggunakan uji Park untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam hasil persamaan model regresi. Uji Park pada hasil 

persamaan model regresi menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya 

heteroskedastisitas. Hasil pengujian Park pada hasil persamaan model regresi 

dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini:  

Tabel 4.8 
Uji Heteroskedastisitas Hasil Persamaan Regresi 

Model Persamaan 
Heteroskedasticity Test : Park 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 
C 4.838760 0.758790 0.4537 

ROA -1.258262 -0.546674 0.5885 
DAR -1.846594 -0.898452 0.3759 

LNSIZE -0.156914 0.758790 0.4537 
Sumber : Output Eviews 7 (2016) 

Berdasarkan perhitungan table diatas dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi. Hal ini ditunjukkan dengan probabilitas 

masing-masing variabel independen pada uji Park yang lebih besar dari 5%.  
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4.1.7 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.9 

Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien Determinasi Statistic 

Adjusted R-squared 0.203381 

Sumber : Output Eviews 7 (2016) 

  Uji R2 dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dari table diatas dapat 

dilihat bahwa model yang digunakan layak untuk dilanjutkan. Hal tersebut dapat 

diketahui dari nilai koefisien determinasi sebesar 0.2033. Artinya, bahwa variasi 

dari variabel dependen (indeks eckel) mampu menjelaskan variasi dari variabel 

independen ROA, DAR, dan Size sebesar 20,33%. Sisanya 79,67% adalah variasi 

dari variabel dependen lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model.  

4.1.8 Pengujian Hipotesis 

4.1.8.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari variabel 

independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t adalah sebagai berikut:  

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu: return on asset berpengaruh 

signifikan terhadap praktik perataan laba. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 

4.5 di atas, ditemukan nilai probabilitas kondisi return on asset (ROA) sebesar 

0.0657 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 10% dan koefisien regresi dari 

variabel return on asset menunjukan nilai -8.072100. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa return on asset perusahaan berpengaruh signifikan 
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negative terhadap perataan laba, sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam 

penelitian ini diterima. 

2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu: debt to total asset berpengaruh 

signifikan terhadap praktik perataan laba. Berdasarkan hasil regresi pada tabel 

4.5 di atas, ditemukan nilai probabilitas kondisi debt to total asset (DAR) 

sebesar 0.1171 atau lebih besar dari nilai signifikansi 10% dan koefisien regresi 

dari variabel debt to total asset menunjukan nilai -4.598317. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa debt to total asset perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perataan laba, sehingga bisa dinyatakan bahwa H2 dalam 

penelitian ini ditolak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu: ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap praktik perataan laba. Berdasarkan hasil regresi pada table 

4.5 di atas, ditemukan nilai probabilitas ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 

0.0687 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 10%, dan koefisien regresi dari 

variabel ukuran perusahaan (SIZE) menunjukkan nilai 1.407757. Hal ini 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif 

terhadap perataan laba. sehingga bisa dinyatakan bahwa H3 dalam penelitian ini 

diterima. 

4.1.8.2 Uji Statistik F (Uji f) 

Hipotesis 4 (H4) dalam penelitian ini yaitu: secara bersama-sama ROA, 

DAR, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan 

laba. Berdasarkan hasil regresi pada table 4.5 di atas, ditemukan nilai probabilitas 

F-statistic sebesar 0.048225 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%. Hal ini 
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menunjukkan bahwa ROA, DAR, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba. sehingga bisa dinyatakan bahwa H4 dalam penelitian ini  

diterima. 

4.2 Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh ROA terhadap perataan laba 

Hasil regresi pada table 4.5 menunjukkan bahwa pada periode 2011 

sampai 2015, ROA mempengaruhi perataan laba yang diproksikan dengan indeks 

eckel secara signifikan negative pada perusahaan sampel. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung temuan Pramono Olivya (2013) serta Santoso dan Salim (2012) yang 

menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin 

rendah pula peluang terjadinya praktik perataan laba. Hal ini dikarenakan dampak 

dari fluktuasi laba akan lebih parah pada perusahaan yang memiliki ROA rendah. 

Fluktuasi ROA yang rendah atau menurun memiliki kecenderungan bagi 

perusahaan tersebut untuk melakukan tindak perataan laba, terlebih lagi jika 

perusahaan tersebut menetapkan skema kompensasi bonus didasarkan pada 

besarnya profit yang dihasilkan. 

Manajer perusahaan dengan rencana bonus kemungkinan besar 

menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laporan laba periode 

berjalan. Dasar pemikirannya adalah bahwa tindakan seperti itu akan 

meningkatkan persentase nilai bonus jika tidak terdapat penyesuaian terhadap 

metode terpilih. 
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4.2.2 Pengaruh DAR terhadap perataan laba 

Hasil regresi pada table 4.5 menunjukkan bahwa pada periode 2011 

sampai 2015, DAR tidak mempengaruhi perataan laba yang diproksikan dengan 

indeks pada perusahaan sampel. Kemungkinan variabel DAR bukan merupakan 

salah satu faktor  yang menentukan tindak perataan laba. 

Tidak berpengaruhnya DAR terhadap tindak perataan laba yang dilakukan 

perusahaan, dikarenakan perusahaan sampel memiliki  rata-rata rasio DAR sebesar 

0,46%. Hal tersebut berarti rata-rata perusahaan memiliki tingkat utang yang 

rendah atau dengan kata lain perusahaan memiliki asset yang lebih besar guna 

melaksanakan kewajiban-kewajiban perusahaan sehingga perusahaan tidak terlalu 

khawatir akan risiko keuangan yang mereka miliki. 

Salah satu alasan lainnya mengapa DAR tidak berpengaruh terhapat 

praktik perataan laba, dikarenakan perusahaan perusahaan sampel yang diamati 

rata-rata memiliki aktiva yang lebih besar dibandingkan dengan hutang yang 

dimiliki sehingga perusahaan tersebut mampu memenuhi solvabilitasnya. Selain 

itu juga risiko yang disebabkan hutang perusahan dapat berkurang dikarenakan 

pasar modal memberikan kemudahan dalam memfasilitasi pembayaran hutang 

perusahaan, dimana perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia, mendapat 

kemudahan pinjaman efek dari PT Kliring dan Penjamin Efek di Indonesia 

(KPEI) di bawah pengawasan Bapepam, kemudian penerbitan surat utang negara 

(SUN) serta obligasi (Pratiwi, 2013). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ratih 

Kartika Dewi dan Zulaikha (2011) yang menyatakan bahwa total debt to total 
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asset tidak memiliki pengaruh terhadap income smoothing. Hasil penelitian ini 

juga konsisten dengan hasil penelitian Wiwit Sugiarto (2015) yang menyimpulkan 

bahwa tidak adanya pengaruh bahwa total debt to total asset tidak memiliki 

pengaruh terhadap income smoothing yang dilakukan oleh perusahaan. 

4.2.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba 

Hasil regresi pada table 4.5 menunjukkan bahwa pada periode 2011 

sampai 2015, ukuran perusahaan mempengaruhi perataan laba yang diproksikan 

dengan indeks eckel secara signifikan positif pada perusahaan sampel. Oleh 

karena itu, semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka publik cenderung akan 

menyoroti perusahaan tersebut. Perusahaan yang mendapatkan sorotan dari 

pemerintahan pasti akan terbebani oleh biaya politik terutama dalam hal 

pemungutan pajak dari pemerintah, dimana biasanya perusahaan enggan 

membayar pajak yang tinggi. 

Selain itu perusahaan besar yang juga akan dibebani dengan 

tanggungjawab social untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dari laba 

yang dihasilkan. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh oleh Igan Budiasih (2009), dan Santoso dan Salim (2012). 

4.2.3 Pengaruh ROA, DAR, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama    

            terhadap perataan laba. 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa sig. F 

sebesar 0,048225 < 0,05 yang berarti bahwa ROA, DAR, dan ukuran perusahaan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ROA, 
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DAR, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi tindakan 

perataan laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sebesar 20,33% sedangkan 79,67% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain di luar penelitian ini. 

4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa return on asset 

berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik perataan laba. Hal ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan akan melakukan praktik perataan laba pada 

saat nilai return on asset mengalami penurunan. Hasil ini memiliki implikasi 

bahwa perusahaan harus bisa mengendalikan labanya karena fluktuasi laba akan 

lebih parah pada perusahaan yang memiliki rasio return on asset yang menurun. 

Dan, dengan terdapatnya fluktuasi laba yang signifikan dan nilai ROA yang 

rendah dapat membuat hilangnya kepercayaan investor karena merasa tidak 

amannya berinvestasi di perusahaan tersebut. 

Dari hasil penelitian ini di harapkan regulator pun dapat menggunakan 

hasil penelitian ini untuk mempertimbangkan betapa pentingnya penurunan nilai 

ROA yang akan berdampak pada praktik perataan laba. Selain itu, hasil penelitian 

ini dapat memberikan bukti kepada para akademisi bahwa pada kasus di Indonesia 

periode 2011 sampai 2015, return on asset berpengaruh signifikan negatif 

terhadap praktik perataan laba sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk 

membuat penelitian berikutnya. 

Hasil lain dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa DAR tidak 

berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Hasil ini memiliki 
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implikasi bahwa perusahaan memiliki asset lebih besar dibandingkan dengan total 

utangnya, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajibannya. Hasil ini bisa 

dijadikan pertimbangan bagi regulator bahwa pengungkapan DAR bukan satu-

satunya variabel untuk membuktikan praktik perataan laba, dan juga bisa 

digunakan para akademisi bahwa pada kasus di Indonesia periode 2011 sampai 

2015, DAR tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba sehingga dapat 

dilakukan penelitian selanjutnya. 

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini terbukti mempengaruhi 

praktik perataan laba secara positif. Hal ini memiliki implikasi bahwa manajemen 

pada perusahaan besar berusaha melakukan praktik perataan laba agar fluktuasi 

laba stabil dan untuk menghindari sorotan dari pemerintah dan masyarakat agar 

tidak dibebani oleh pajak dan tanggungjawab sosial. Hal ini juga memberikan 

bukti kepada para akademisi bahwa pada kasus di Indonesia periode 2011 sampai 

2015, ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap praktik 

perataan laba sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk membuat penelitian 

berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab 

sebelumnya adalah : 

1. Variabel ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin 

rendah rasio ROA maka semakin tinggi peluang terjadinya praktik 

perataan laba.  

2. Variabel DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba 

pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

praktik perataan laba pada perusahaan food and beverages yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semakin besar ukuran sebuah perusahaan maka semakin tinggi 

peluang terjadinya praktik perataan laba. 

4. Secara simultan variabel ROA, DAR, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap praktik perataan laba. 

5.2 Saran 

 Dari kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan kepada 

penelitian selanjutnya adalah : 
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1. Bagi investor, diharapkan memperhatikan penggunaan informasi yang ada 

di dalam laporan keuangan seperti nilai rasio return on asset dan ukuran 

perusahaan, karena dilihat dari hasil penelitian serta variable-variabel lain 

yang dapat mengindikasikan manajemen cenderung untuk melakukan 

praktik perataan laba (income smoothing). 

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menguji beberapa faktor lain seperti 

net profit margin, ukuran KAP yang diduga memiliki pengaruh terhadap 

perataan laba. Dan, diharapkan dapat menambahkan periode penelitian 

serta mengguji industry lainnya sehingga akan lebih valid dalam hasil 

yang diperoleh. 
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LAMPIRAN 
 

LAMPIRAN 1 Data Perusahaan Sampel 
1. Daftar Perusahaan Sampel 

 
 

2. Perataan Laba Perusahaan Sampel 
 

 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan

1 Tiga Pilar Sejahtera Food AISA

2 Indofood CBP Sukses Makmur ICBP

3 Indofood Sukses Makmur INDF

4 Multi Bintang Indonesia MLBI

5 Nippon Indosari Corporindo ROTI

6 Siantar Top STTP

7 Ultrajaya Milk Industry & Company ULTJ

NAMA TAHUN NI Sales STDV NI Mean Ni CV NI STDV S Mean S CV S IS

AISA 2010 7.59E+10 7.05E+11

AISA 2011 1.27E+11 1.75E+12 3.61E+10 1.01E+11 0.178026 7.41E+11 1.23E+12 0.301361 0.59

AISA 2012 2.11E+11 2.75E+12 5.96E+10 1.69E+11 0.176286 7.03E+11 2.25E+12 0.156306 1.13

AISA 2013 3.23E+11 4.06E+12 7.9E+10 2.67E+11 0.147835 9.26E+11 3.4E+12 0.136043 1.09

AISA 2014 3.25E+11 5.14E+12 1.41E+09 3.24E+11 0.002176 7.66E+11 4.6E+12 0.083287 0.03

AISA 2015 3.28E+11 6.01E+12 2.07E+09 3.26E+11 0.003174 6.16E+11 5.58E+12 0.055227 0.06

ICBP 2010 1.83E+12 1.86E+13

ICBP 2011 2.07E+12 2.01E+13 1.69E+11 1.95E+12 0.043306 1.04E+12 1.94E+13 0.026831 1.61

ICBP 2012 2.28E+12 2.17E+13 1.53E+11 2.17E+12 0.035121 1.15E+12 2.09E+13 0.027589 1.27

ICBP 2013 2.24E+12 2.51E+13 3.35E+10 2.26E+12 0.00742 2.39E+12 2.34E+13 0.051023 0.15

ICBP 2014 2.57E+12 3E+13 2.4E+11 2.4E+12 0.049873 3.48E+12 2.76E+13 0.063219 0.79

ICBP 2015 2.92E+12 3.17E+13 2.47E+11 2.75E+12 0.044878 1.22E+12 3.09E+13 0.019676 2.28

INDF 2010 3.93E+12 3.84E+13

INDF 2011 4.89E+12 4.58E+13 6.77E+11 4.41E+12 0.076659 5.21E+12 4.21E+13 0.061869 1.24

INDF 2012 4.78E+12 5.02E+13 7.94E+10 4.84E+12 0.008211 3.13E+12 4.8E+13 0.032665 0.25

INDF 2013 3.42E+12 5.56E+13 9.64E+11 4.1E+12 0.117575 3.83E+12 5.29E+13 0.03623 3.25

INDF 2014 5.23E+12 6.36E+13 1.28E+12 4.32E+12 0.148265 5.64E+12 5.96E+13 0.047276 3.14

INDF 2015 3.71E+12 6.41E+13 1.07E+12 4.47E+12 0.120237 3.31E+11 6.38E+13 0.002589 2.44

MLBI 2010 4.43E+11 1.79E+12

MLBI 2011 5.07E+11 1.86E+12 4.55E+10 4.75E+11 0.047862 4.85E+10 1.82E+12 0.013291 3.60

MLBI 2012 4.53E+11 1.57E+12 3.82E+10 4.8E+11 0.039725 2.06E+11 1.71E+12 0.060224 0.66

MLBI 2013 1.17E+12 3.56E+12 5.08E+11 8.12E+11 0.312426 1.41E+12 2.56E+12 0.275042 1.14

MLBI 2014 7.95E+11 2.99E+12 2.66E+11 9.83E+11 0.135352 4.06E+11 3.28E+12 0.061906 2.19

MLBI 2015 4.97E+11 2.7E+12 2.11E+11 6.46E+11 0.163106 2.07E+11 2.84E+12 0.036343 4.49
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3. Return on Asset Perusahaan Sampel 

 2011 2012 2013 2014 2015 
AISA 4,18% 6,56% 6,69% 5,13% 4,12% 

ICBP 14,30% 13,80% 11,40% 11,10% 11,30% 

INDF 9,70% 8,50% 5% 6,40% 4,20% 

MLBI 42% 39% 67% 35% 24% 

ROTI 15,27% 12,38% 8,66% 8,80% 10% 

STTP 4,57% 5,97% 7,80% 7,27% 9,67% 

ULTJ 5,89% 14,60% 16,13% 12,51% 14,78% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROTI 2010 9.98E+10 6.12E+11

ROTI 2011 1.16E+11 8.13E+11 1.14E+10 1.08E+11 0.052967 1.42E+11 7.13E+11 0.099776 0.53

ROTI 2012 1.49E+11 1.19E+12 2.35E+10 1.33E+11 0.088604 2.67E+11 1E+12 0.133183 0.67

ROTI 2013 1.58E+11 1.51E+12 6.19E+09 1.54E+11 0.020162 2.23E+11 1.35E+12 0.082528 0.24

ROTI 2014 1.89E+11 1.88E+12 2.17E+10 1.73E+11 0.06273 2.65E+11 1.69E+12 0.078264 0.80

ROTI 2015 2.71E+11 2.17E+12 5.79E+10 2.3E+11 0.126105 2.08E+11 2.03E+12 0.051312 2.46

STTP 2010 4.26E+10 7.63E+11

STTP 2011 4.27E+10 1.03E+12 31112698 4.27E+10 0.000365 1.87E+11 8.95E+11 0.104694 0.00

STTP 2012 7.46E+10 1.28E+12 2.26E+10 5.87E+10 0.192605 1.81E+11 1.16E+12 0.078331 2.46

STTP 2013 1.15E+11 1.69E+12 2.83E+10 9.47E+10 0.149594 2.91E+11 1.49E+12 0.097615 1.53

STTP 2014 1.24E+11 2.17E+12 6.34E+09 1.19E+11 0.026592 3.36E+11 1.93E+12 0.08699 0.31

STTP 2015 1.85E+11 2.54E+12 4.35E+10 1.54E+11 0.140965 2.64E+11 2.36E+12 0.056064 2.51

ULTJ 2010 1.07E+11 1.88E+12

ULTJ 2011 1.28E+11 2.1E+12 1.49E+10 1.18E+11 0.063306 1.57E+11 1.99E+12 0.039409 1.61

ULTJ 2012 3.53E+11 2.81E+12 1.59E+11 2.41E+11 0.330135 5E+11 2.46E+12 0.101839 3.24

ULTJ 2013 3.25E+11 3.46E+12 2E+10 3.39E+11 0.029496 4.6E+11 3.14E+12 0.073346 0.40

ULTJ 2014 2.83E+11 3.92E+12 2.97E+10 3.04E+11 0.048908 3.23E+11 3.69E+12 0.043762 1.12

ULTJ 2015 5.23E+11 4.39E+12 1.7E+11 4.03E+11 0.210546 3.37E+11 4.16E+12 0.040597 5.19
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4. DAR dan LNSIZE Perusahaan Sampel 

 
 

NAMA TAHUN T. LIAB T. ASSET DAR Ln Size

AISA 2011 1.75749E+12 3.59E+12 0.49 28.91

AISA 2012 1.83412E+12 3.87E+12 0.47 28.98

AISA 2013 2.66665E+12 5.03E+12 0.53 29.25

AISA 2014 3.78793E+12 7.37E+12 0.51 29.63

AISA 2015 5.09407E+12 9.06E+12 0.56 29.83

ICBP 2011 4.6541E+12 1.54E+13 0.30 30.36

ICBP 2012 5.8355E+12 1.78E+13 0.33 30.51

ICBP 2013 8.6213E+12 2.14E+13 0.40 30.69

ICBP 2014 1.04452E+13 2.5E+13 0.42 30.85

ICBP 2015 1.01737E+13 2.66E+13 0.38 30.91

INDF 2011 2.21147E+13 5.37E+13 0.41 31.61

INDF 2012 2.52492E+13 5.94E+13 0.43 31.72

INDF 2013 4.08938E+13 7.78E+13 0.53 31.98

INDF 2014 4.5803E+13 8.61E+13 0.53 32.09

INDF 2015 4.87099E+13 9.18E+13 0.53 32.15

MLBI 2011 6.90545E+11 1.22E+12 0.57 27.83

MLBI 2012 8.22195E+11 1.15E+12 0.71 27.77

MLBI 2013 7.49615E+11 1.78E+12 0.42 28.21

MLBI 2014 1.67725E+12 2.23E+12 0.75 28.43

MLBI 2015 1.33437E+12 2.1E+12 0.64 28.37

MYOR 2011 4.17518E+12 6.6E+12 0.63 29.52

MYOR 2012 5.23466E+12 8.3E+12 0.63 29.75

MYOR 2013 5.82096E+12 9.71E+12 0.60 29.90

MYOR 2014 6.22096E+12 1.03E+13 0.60 29.96

MYOR 2015 6.14826E+12 1.13E+13 0.54 30.06

ROTI 2011 2.12696E+11 7.59E+11 0.28 27.36

ROTI 2012 5.38337E+11 1.2E+12 0.45 27.82

ROTI 2013 1.51779E+12 1.82E+12 0.83 28.23

ROTI 2014 1.18931E+12 2.14E+12 0.56 28.39

ROTI 2015 1.51779E+12 2.71E+12 0.56 28.63

STTP 2011 4.44701E+11 9.35E+11 0.48 27.56

STTP 2012 6.70149E+11 1.25E+12 0.54 27.85

STTP 2013 7.80489E+11 1.47E+12 0.41 28.28

STTP 2014 8.84693E+11 1.7E+12 0.52 28.16

STTP 2015 9.10759E+11 1.92E+12 0.47 28.28

ULTJ 2011 8.28546E+11 2.18E+12 0.38 28.41

ULTJ 2012 7.44275E+11 2.42E+12 0.31 28.52

ULTJ 2013 7.89867E+11 2.81E+12 0.28 28.66

ULTJ 2014 6.44827E+11 2.92E+12 0.22 28.70

ULTJ 2015 7.4249E+11 3.54E+12 0.21 28.90
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LAMPIRAN 2 Data Output Hasil Penelitian 
1. Statistik Deskriptif 

 Mean  1.555546  0.138262  0.468678  29.25317 

 Median  1.135923  0.097000  0.474460  28.66494 

 Maximum  5.186216  0.670000  0.832720  32.15098 

 Minimum  0.003484  0.041200  0.209743  27.35545 

 Std. Dev.  1.321798  0.131142  0.139934  1.444020 

 Skewness  0.940294  2.528515  0.381907  0.776814 

 Kurtosis  3.226627  9.525212  3.277382  2.279622 

     

 Jarque-Bera  5.232458  99.38826  0.963015  4.276861 

 Probability  0.073078  0.000000  0.617851  0.117840 

     

 Sum  54.44411  4.839168  16.40373  1023.861 

 Sum Sq. Dev.  59.40309  0.584738  0.665773  70.89662 

     

 Observations  35  35  35  35 

 
2. Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: REGRE   

Test cross-section fixed effects  
     
     Effects Test Statistic d.f. Prob. 
     
     Cross-section F 2.594838 (6,25) 0.0429 

Cross-section Chi-square 16.944516 6 0.0095 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: IS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/29/16   Time: 21:41   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 35  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     ROA 2.197495 1.875656 1.171587 0.2503 

DAR -0.574082 1.674893 -0.342758 0.7341 

Pengaruh Return on Asset..., Rahmasita Pinanti Putri, Ak.-IBS, 2016



 

70 
  Indonesia Banking School 

  

 
 
 
 
 
 

3. Hasil Uji Hausman 

LNSIZE 0.127409 0.170238 0.748418 0.4598 

C -2.206355 5.196641 -0.424573 0.6741 
     
     R-squared 0.049469 Mean dependent var 1.555546 

Adjusted R-squared -0.042517 S.D. dependent var 1.321798 

S.E. of regression 1.349605 Akaike info criterion 3.544712 

Sum squared resid 56.46446 Schwarz criterion 3.722466 

Log likelihood -58.03246 Hannan-Quinn criter. 3.606073 

F-statistic 0.537787 Durbin-Watson stat 1.630985 

Prob(F-statistic) 0.659910    
     
     

Correlated Random Effects - Hausman Test  

Equation: REGRE   

Test cross-section random effects  
     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 9.839272 3 0.0200 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 

     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     ROA -8.072100 1.435127 13.873223 0.0107 

DAR -4.598317 -0.320247 5.379218 0.0651 

LNSIZE 1.407757 0.132726 0.513902 0.0753 
     
          

Cross-section random effects test equation:  

Dependent Variable: IS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/29/16   Time: 21:47   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 35  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -36.35460 21.16888 -1.717360 0.0983 

ROA -8.072100 4.194045 -1.924658 0.0657 

DAR -4.598317 2.832797 -1.623243 0.1171 

LNSIZE 1.407757 0.739865 1.902722 0.0687 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.414251     Mean dependent var 1.555546 

Adjusted R-squared 0.203381     S.D. dependent var 1.321798 

S.E. of regression 1.179751     Akaike info criterion 3.403440 

Sum squared resid 34.79530     Schwarz criterion 3.847825 
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4. Hasil Regresi Fixed Effect 
 

Dependent Variable: IS   

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/29/16   Time: 21:50   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 35  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROA -8.072100 4.194045 -1.924658 0.0657 

DAR -4.598317 2.832797 -1.623243 0.1171 

LNSIZE 1.407757 0.739865 1.902722 0.0687 

C -36.35460 21.16888 -1.717360 0.0983 
     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.414251     Mean dependent var 1.555546 

Adjusted R-squared 0.203381     S.D. dependent var 1.321798 

S.E. of regression 1.179751     Akaike info criterion 3.403440 

Sum squared resid 34.79530     Schwarz criterion 3.847825 

Log likelihood -49.56020     Hannan-Quinn criter. 3.556842 

F-statistic 1.964489     Durbin-Watson stat 2.445643 

Prob(F-statistic) 0.048225    
     
     5. Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals

Sample 2011 2015

Observations 35

Mean      -1.27e-16

Median  -0.194811

Maximum  2.351875

Minimum -1.672006

Std. Dev.   1.011628

Skewness   0.201518

Kurtosis   2.255577

Jarque-Bera  1.045047

Probability  0.593022

Log likelihood -49.56020     Hannan-Quinn criter. 3.556842 

F-statistic 1.964489     Durbin-Watson stat 2.445643 

Prob(F-statistic) 0.048225    
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6. Uji Multikolinearitas 
 
  IS ROA DAR LNSIZE 

IS  1.000000  0.164680 -0.049846 0.075693 

ROA  0.164680  1.000000 0.130416  -0.326298 

DAR  -0.049846 0.130416  1.000000  -0.125752 

LNSIZE  0.075693  -0.326298  -0.125752  1.000000 

 
7. Uji Heteroskedastisitas 

 

Dependent Variable: LOG(RESID2)  

Method: Panel Least Squares   

Date: 09/16/16   Time: 20:17   

Sample: 2011 2015   

Periods included: 5   

Cross-sections included: 7   

Total panel (balanced) observations: 35  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     ROA -1.258262 2.301668 -0.546674 0.5885 

DAR -1.846594 2.055306 -0.898452 0.3759 

LNSIZE -0.156914 0.208904 -0.751130 0.4582 

C 4.838760 6.376939 0.758790 0.4537 
     
     R-squared 0.044818     Mean dependent var -0.790901 

Adjusted R-squared -0.047620     S.D. dependent var 1.618059 

S.E. of regression 1.656137     Akaike info criterion 3.954063 

Sum squared resid 85.02649     Schwarz criterion 4.131817 

Log likelihood -65.19611     Hannan-Quinn criter. 4.015424 

F-statistic 0.484844     Durbin-Watson stat 1.455735 

Prob(F-statistic) 0.695260    
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