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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor real estate dan properti yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012 sampai dengan 2013. 

Aktivitas pengembangan subsektor industri real estate adalah kegiatan perolehan 

tanah untuk kemudian dibangun perumahan, bangunan komersial dan bangunan 

industri (www.bapepam.go.id). Bangunan tersebut dimaksudkan untuk dijual atau 

disewakan, sebagai satu kesatuan atau secara eceran (retail) 

(www.bapepam.go.id). Aktivitas pengembangan ini juga mencakup perolehan 

kavling tanah untuk dijual tanpa bangunan (www.bapepam.go.id).  

Aktivitas subsektor industri real estate lebih mengarah pada kegiatan 

pengembangan perumahan konvensional berikut sarana pendukung berupa 

fasilitas umum dan fasilitas sosial (www.bapepam.go.id). Aktivitas subsektor 

industri properti lebih mengarah pada kegiatan pengembangan bangunan hunian 

vertikal (antara lain apartemen, kondominium, rumah susun), bangunan komersial 

(antara lain perkantoran, pusat perbelanjaan) dan bangunan industri 

(www.bapepam.go.id). 

Perkembangan perusahaan real estate dan properti begitu pesat. Jumlah 

perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI mengalami peningkatan, 

pada tahun 2004 berjumlah 36 perusahaan. Ekspansi bisnis pada perusahaan 

sektor real estate dan properti terus terjadi, terbukti di tahun 2009 sektor real 
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estate dan properti yang terdaftar di BEI bertambah menjadi 38 perusahaan, dan di 

tahun 2014 perusahaan sektor real estate dan properti bertambah menjadi 44 

perusahaan. Laporan keuangan tahunan yang diteliti adalah laporan keuangan 

untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2011 dan 2013 yang telah diaudit. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian causal study. Causal study yaitu 

penelitian yang melihat hubungan sebab akibat (melihat adanya pengaruh yang 

signifikan atau tidak) antara variabel-variabel penelitian (Sekaran, 2010). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari struktur kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset, profitabilitas 

yang diproksikan dengan return on asset (ROA), net profit margin (NPM) dan 

leverage yang diproksikan dengan debt to total asset ratio terhadap perataan laba. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Terdapat dua jenis variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen yang diukur dengan menggunakan skala rasio. Definisi 

operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

 

3.3.1 Variabel dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi sasaran utama dalam penelitian 

(Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah perataan laba. 
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Perataan laba adalah teknik rekayasa laba untuk membuat laba yang dilaporkan 

tidak bergejolak. Perataan laba diuji dengan indeks eckel dengan skala 

pengukuran yang digunakan adalah skala nominal. 

Indeks eckel digunakan untuk membedakan perusahaan yang melakukan 

income smoothing dan tidak melakukan income smoothing. Apabila perusahaan 

melakukan praktek perataan laba, maka akan diberi status 1, sedangkan apabila 

perusahaan tidak melakukan praktek perataan laba, maka akan diberi status 0 

(Christiana, 2012). Indeks eckel menggunakan Coefficient Variation (CV) 

variabel penghasilan dan variabel penjualan bersih. Indeks perataan laba dihitung 

sebagai berikut (Eckel 1981, dalam Astuti dan Widyarwati, 2013):  

 

 

Keterangan: 

∆I : Perubahan laba dalam satu periode 

∆S : Perubahan penjualan dalam satu periode 

CV : Koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi dari perubahan laba 

dan perubahan penjualan dibagi dengan nilai yang diharapkan dari 

perubahan laba (I) dan perubahan penjualan (S). 

 

Apabila CV ∆I > CV ∆S maka perusahaan digolongkan sebagai perusahaan yang 

tidak melakukan tindakan perataan laba dan diberi status 0 (Astuti dan 

Widyarwati, 2013). 

CV ∆I dapat dihitung sebagai berikut (Astuti dan Widyarwati, 2013): 

Indeks eckel =  
𝐶𝑉 ∆𝐼

𝐶𝑉∆𝑆
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Keterangan: 

CV ∆I : Koefisien variasi untuk perubahan laba 

∆x : Perubahan laba (I) antara tahun n dengan n-1 

∆X : Rata-rata perubahan laba (I) antara tahun n dengan  n-1 

n  : Banyaknya tahun yang diamati 

 

CV ∆S dapat dihitung sebagai berikut (Astuti dan Widyarwati, 2013): 

 

 

Keterangan: 

CV ∆S : Koefisien variasi untuk perubahan penjualan 

∆x : Perubahan penjualan (s) antara tahun n dengan n-1 

∆X : Rata-rata perubahan penjualan (s) antara tahun n dengan n-1 

n  : Banyaknya tahun yang diamati 

 

3.3.2 Variabel Independen  

Variabel independen adalah variabel yang akan mempengaruhi variabel dependen 

baik secara positif atau negatif (Sekaran, 2010). Dalam penelitian ini 

menggunakan lima variabel independen yaitu struktur kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan, profitabilitas, net profit margin (NPM), leverage. 

 

CV ∆I = 
  (∆𝑥−∆𝑋)²

𝑛−1
∶  ∆𝑋 

CV ∆S = 
  (∆𝑥−∆𝑋)²

𝑛−1
∶  ∆𝑋 
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3.3.2.1 Struktur kepemilikan Institusional 

Struktur kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

pihak institusional atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perseroan terbatas 

dan kepemilikan institusi lain). Struktur kepemilikan institusional merupakan 

jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi terhadap total jumlah saham 

yang beredar. Variabel kepemilikan institusional diukur menggunakan skala rasio. 

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut (Santoso dan Salim, 2012): 

  

 

 

Keterangan: 

Jumlah saham institusional : Jumlah saham yang dimiliki pihak institusional 

Total saham beredar  : total saham perusahaan yang beredar  

 

3.3.2.2 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dihitung dari total aset 

yang dimilikinya. Total aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan. Aset 

merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan 

akan diperoleh perusahaan. Variabel ukuran perusahaan diukur menggunakan 

skala rasio. Total aset dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Pramono, 2013):      

Kepemilikan institusional = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

 

Ukuran perusahaan= Ln Total Asset 
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Keterangan: 

Ln  : log natural 

Total Aset : jumlah total atas seluruh aset perusahaan, baik aset lancar dan 

tidak lancar. 

 

3.3.2.3 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya 

dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas diproksikan 

dengan menggunakan Return on Asset (ROA). ROA digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang 

dimilikinya. Variabel ROA diukur menggunakan skala rasio. Rumus yang 

digunakan untuk menghitung ROA, yaitu (Kieso et al, 2013): 

 

 

Keterangan: 

Net income    : Laba tahun berjalan 

Average Asset : Rata-rata aset yang didapatkan dari jumlah aset tahun n 

ditambah aset tahun n-1 lalu dibagi dua 

 

3.3.2.4 Net Profit Margin (NPM) 

Net Profit Margin (NPM) adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih dari penjualan. 

NPM mengukur Rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu Rupiah penjualan, 

ROA: 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝐴𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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sehingga dapat memberikan gambaran tentang laba untuk para pemegang saham 

sebagai persentase dari penjualan. Variabel net profit margin (NPM) diukur 

menggunakan skala rasio. NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

(Kieso et al, 2013):  

 

 

Keterangan: 

Net income   : Laba tahun berjalan 

Net Sales  : Penjualan bersih  

 

3.3.2.5 Leverage 

Leverage adalah penggunaan utang untuk meningkatkan pendapatan. Leverage 

merupakan indikasi kemampuan perusahaan untuk menghadapi kerugian tanpa 

mempengaruhi kepentingan kreditur. Leverage menunjukkan proporsi 

penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Variabel leverage diukur 

menggunakan skala rasio.  

Leverage diproksikan dengan menggunakan debt to total assets ratio. Debt 

to total asset ratio adalah pengukuran persentase total aset yang diberikan dari 

kreditor. Debt to total asset ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

(Kieso et al, 2013): 

 

 

 

NPM: 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑁𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠
  

 

DTA: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
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Keterangan: 

Total Debt : jumlah total atas seluruh utang perusahaan, baik utang jangka 

pendek dan jangka panjang. 

Total asset : jumlah total atas seluruh aset perusahaan, baik aset lancar dan   

tidak lancar. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa data keuangan laporan 

perusahaan real estate dan properti per 31 Desember 2011 sampai dengan 31 

Desember 2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh 

auditor independen untuk periode 2011 dan 2013. Data sekunder berupa laporan 

keuangan diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan real 

estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan 

laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2011-2013. Teknik pengambilan 

sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan 

sampel berdasarkan kriteria atau karakteristik yang ditentukan secara sengaja 

(Sekaran dan Bougie, 2013). Kriteria perusahaan yang digunakan dalam sampel 

sebagai berikut:  
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1. Perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) berturut-turut selama periode 2011-2013.  

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember yang telah 

diaudit oleh auditor independen. 

3. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan tahunan yang 

dinyatakan dalam Rupiah. 

4. Perusahaan melaporkan adanya laba dari tahun 2010-2013. 

5. Selama tahun 2012-2013, perusahaan tidak melakukan company restructuring 

seperti akuisisi dan merger serta perusahaan tidak mengalami perubahan 

kelompok industri, agar terlihat jelas perataan laba. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan analisis data menggunakan metode analisis statistik dengan 

bantuan program SPSS Versi 20 (Statistic Product & Service Solution). 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif  

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, range (Ghozali, 

2012). 

 

3.7 Uji Hipotesis 

Pengujian terhadap hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan 

menggunakan regresi logistik (Logistic Regression), karena variabel dependen 
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merupakan kombinasi antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-

metrik) (Ghozali, 2012). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel 

kualitatif yang menggunakan variabel dummy sehingga tidak memerlukan asumsi 

normalitas pada variabel bebasnya.  

 Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji probabilitas 

terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen 

(Ghozali, 2012). Pada teknik analisa regresi logistik tidak memerlukan uji 

normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebas.  

 

3.8 Uji Model 

Menurut Ghozali (2012) untuk menguji regresi logistik ada beberapa cara 

menganalisis, sebagai berikut: 

3.8.1 Penilaian Keseluruhan Model (Overall Model Fit Test) 

Uji ini digunakan untuk menilai model yang telah dihipotesiskan telah fit atau 

tidak dengan data. Hipotesis untuk menilai model fit adalah: 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

H1 : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 

Dari hipotesis ini dijelaskan bahwa tidak akan menolak hipotesis nol supaya 

model fit dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan -2 Log Likelihood 

value (nilai -2Log L). Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model 

yang dihipotesakan menggambarkan data input. Log Likelihood pada regresi 

logistik mirip dengan pengertian “sum of square error” pada model regresi, 
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sehingga penurunan model Log Likelihood menunjukkan model regresi yang 

semakin baik (Ghozali, 2012). 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2LogL pada 

awal (Block Number= 0) dengan nilai -2LogL pada akhir (Block Number= 1). 

Adanya penurunan nilai antara -2Log L awal dengan nilai -2LogL akhir 

menunjukkan bahwa model yang dihipotesakan fit dengan data (Ghozali, 2012). 

 

3.8.2 Menilai Kelayakan model Regresi  

Dasar pengambilan keputusan dalam analisa binary logistic regression adalah 

dengan menggunakan nilai Hosmer dan Lemeshow Goodness-Of-Fit Test. Hosmer 

dan Lemeshow Goodness-Of-Fit Test menguji hipotesis nol bahwa data empiris 

cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data 

sehingga model dapat dikatakan fit). Ada dua hasil jika (Ghozali, 2012): 

a. Jika nilai Hosmer dan Lemeshow’s Goodness-Of-Fit Test statistics sama 

dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

Goodness-Of-Fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai 

observasinya. 

b. Jika nilai Hosmer dan Lemeshow’s Goodness-Of-Fit Test statistics lebih besar 

dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu 

memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima 

karena cocok dengan data observasinya. 
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3.8.3 Cox dan Snel’s R Square, Nagelkerke’s R Square 

Cox dan Snel’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran R² 

pada multiple regression yang didasarkan pada teknik estimasi likelihood dengan 

nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Nagelkerke’s R 

Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan 

bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan 

cara membagi nilai Cox dan Snell’s R² dengan nilai maksimumnya. Nilai 

Nagelkerke’s R² dapat diinterpretasikan seperti nilai R² pada multiple regression 

(Ghozali, 2012). 

 

3.8.4 Menilai Ketepatan Model 

Ghozali (2012), menyatakan tabel klasifikasi menghitung nilai estimasi yang 

benar (correct) dan salah (incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi 

dari variabel dependen yaitu melakukan perataan laba (1) dan tidak melakukan 

perataan laba (0), sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi 

sesungguhnya dari variabel dependen yaitu melakukan perataan laba (1) dan tidak 

melakukan perataan laba (0). Pada model yang sempurna, maka semua kasus akan 

berada pada diagonal dengan tingkat ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2012). 

 

3.8.5 Estimasi Parameter dan Interpretasi 

Ghozali (2012), menyatakan bahwa estimasi maksimum likelihood parameter dari 

model dapat dilihat pada tampilan ouput variable in the equation. Variabel 
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signifikan pada derajat kepercayaan sebesar 0,05. Persamaan Logistic Regression 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

Ln 
  

 −  
 : Variabel dummy perataan laba 

α  : Konstanta 

β  : Koefisien variabel independen 

KI  : Kepemilikan institusional 

SIZE  : Ukuran Perusahaan yang diproksikan dengan total aset 

ROA  : Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA 

NPM  : Net Profit Margin 

DTA  : Leverage yang diproksikan dengan DTA 

ε  : Error  

 

Ln 
𝑷𝑳

𝟏−𝑷𝑳
 = α + ᵦ (KI) + ᵦ (SIZE) + ᵦ (ROA) + ᵦ (NPM) + ᵦ (DTA) + ε 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik purposive 

sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada perusahaan sektor real 

estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2013. 

Rincian pengambilan sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 4.1  

Rincian Pengambilan Sampel Penelitian 

No. Keterangan Jumlah 

perusahaan 

1.  Perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) berturut-turut selama periode 2011-

2013.  

40  

2.  Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 

yang telah diaudit oleh auditor independen. 

40  

3.  Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan 

tahunan yang dinyatakan dalam Rupiah. 

40  
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4.  Selama periode penelitian, perusahaan melaporkan adanya 

laba. 

30  

5.  Selama tahun 2012-2013, perusahaan tidak melakukan 

company restructuring seperti akuisisi dan merger serta 

perusahaan tidak mengalami perubahan kelompok industri, 

agar terlihat jelas perataan laba. 

28  

 Perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian 28  

 

Total perusahaan yang termasuk dalam sektor real estate dan properti secara berturut-

turut periode 2012-2013 adalah sebanyak 40 perusahaan, seluruhnya menerbitkan 

laporan keuangan per 31 Desember yang telah diaudit oleh auditor independen dan 

menerbitkan laporan keuangan tahunan yang dinyatakan dalam Rupiah. Dari 40 

perusahaan terdapat 30 perusahaan yang melaporkan adanya laba selama periode 

2012-2013, sedangkan 10 perusahaan melaporkan adanya rugi. Kemudian dari 30 

perusahaan terdapat 28 perusahaan yang tidak melakukan company restructuring 

seperti akuisisi dan merger, sedangkan 2 perusahaan melakukan company 

restructuring seperti akuisisi dan merger. Perusahaan yang memenuhi kriteria 

pengambilan sampel dan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 28 

perusahaan dengan 2 tahun penelitian yaitu periode 2012-2013. Total observasi 

adalah sebanyak 56 observasi, Daftar perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

dapat dilihat pada Lampiran 1. 
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4.2 Analisa dan pembahasan 

4.2.1 Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset, profitabilitas 

yang diproksikan dengan return on asset (ROA), net profit margin (NPM) dan 

leverage yang diproksikan dengan debt to total asset ratio serta variabel dependen 

yaitu perataan laba. Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KI 56 .8681 .0793 .9474 .630031 .2406260 

SIZE 56 5.2819 25.7928 31.0747 28.835008 1.2580545 

ROA 56 .3805 .0047 .3852 .087326 .0692802 

NPM 56 1.5466 .0239 1.5706 .327491 .2588727 

DTA 56 .6176 .1227 .7402 .426255 .1335741 

Valid N (listwise) 56      

 

Berdasarkan Tabel 4.2 jumlah observasi penelitian untuk struktur kepemilikan 

institusional (KI) adalah 56 observasi. KI dengan nilai terkecil (minimum) adalah 

0,0793 dan nilai KI terbesar (maximum) adalah 0,9474. Nilai range merupakan selisih 

nilai maksimum dan minimum, yaitu sebesar 0,8681. Nilai rata-rata (mean) KI adalah 

Pengaruh Struktur..., Jessica, FB UMN, 2015



74 
 

0,630031. Nilai standar deviasi sebesar 0,2406260. Perusahaan yang mendapatkan 

nilai KI terbesar adalah PT Cowell Development Tbk pada tahun 2012 yaitu sebesar 

0,9474, sedangkan perusahaan yang mendapatkan nilai KI terkecil adalah PT Ciputra 

Development Tbk pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,0793. 

Jumlah observasi penelitian untuk ukuran perusahaan yang diproksikan 

dengan total aset (size) adalah 56 observasi. Size dengan nilai terkecil (minimum) 

adalah 25,7928 dan nilai size terbesar (maximum) adalah 31,0747. Nilai range 

merupakan selisih nilai maksimum dan minimum, yaitu sebesar 5,2819. Nilai rata-rata 

(mean) size adalah 28,835008. Nilai standar deviasi sebesar 1,2580545. Perusahaan 

yang mendapatkan nilai size terbesar adalah PT Lippo Karawaci Tbk pada tahun 2013 

yaitu sebesar 31,0747, sedangkan perusahaan yang mendapatkan nilai size terkecil 

adalah PT Bekasi Asri Pemula pada tahun 2012 yaitu sebesar 25,7928. 

Jumlah observasi penelitian untuk profitabilitas yang diproksikan dengan 

menggunakan return on asset (ROA) adalah 56 observasi. ROA dengan nilai terkecil 

(minimum) adalah 0,0047 dan nilai ROA terbesar (maximum) adalah 0,3852. Nilai 

range merupakan selisih nilai maksimum dan minimum, yaitu sebesar 0,3805. Nilai 

rata-rata (mean) ROA adalah 0,087326. Nilai standar deviasi sebesar 0,0692802. 

Perusahaan yang mendapatkan nilai ROA terbesar adalah PT Danayasa Arthatama 

Tbk pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,3852, sedangkan perusahaan yang mendapatkan 

nilai ROA terkecil adalah PT Megapolitan Developments Tbk pada tahun 2012 yaitu 

sebesar 0,0047. 
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Jumlah observasi penelitian untuk net profit margin (NPM) adalah 56 

observasi. NPM dengan nilai terkecil (minimum) adalah 0,0239 dan nilai NPM 

terbesar (maximum) adalah 1,5706. Nilai range merupakan selisih nilai maksimum 

dan minimum, yaitu sebesar 1,5466. Nilai rata-rata (mean) NPM adalah 0,327491. 

Nilai standar deviasi sebesar 0,2588727. Perusahaan yang mendapatkan nilai NPM 

terbesar adalah PT Greenwood Sejahtera Tbk pada tahun 2013 yaitu sebesar 1,5706, 

sedangkan perusahaan yang mendapatkan nilai NPM terkecil adalah PT Plaza 

Indonesia Realty Tbk pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,0239. 

Jumlah observasi penelitian untuk leverage yang diproksikan dengan debt to 

total asset ratio (DTA) adalah 56 observasi. DTA dengan nilai terkecil (minimum) 

adalah 0,1227 dan nilai DTA terbesar (maximum) adalah 0,7402. Nilai range 

merupakan selisih nilai maksimum dan minimum, yaitu sebesar 0,6176. Nilai rata-rata 

(mean) DTA adalah 0,426255. Nilai standar deviasi sebesar 0,1335741. Perusahaan 

yang mendapatkan nilai DTA terbesar adalah PT Gowa Makassar Tourism 

Development pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,7402, sedangkan perusahaan yang 

mendapatkan nilai DTA terkecil adalah PT Greenwood Sejahtera Tbk pada tahun 

2013 yaitu sebesar 0,1227. 

Pada Gambar 4.1 menunjukkan frekuensi perusahaan yang melakukan 

perataan laba diberi nilai 1 dengan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba 

diberi nilai 0. 
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Gambar 4.1 

Diagram Perataan Laba 

 
 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 jumlah observasi penelitian sebanyak 56 observasi. Dari 56 

observasi yang melakukan perataan laba sebanyak 53,6% (30 observasi), sedangkan 

yang tidak melakukan perataan laba sebanyak 46,4% (26 observasi). 

 

4.2.2 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan logistic regression. Logistic regression 

dipakai jika asumsi multivariate normal distribution tidak terpenuhi karena variabel 

bebasnya merupakan campuran antara variabel kontinyu (metrik) dan kategorial (non-

metrik). Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan cara: 
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a. Penilaian Keseluruhan model (Overall Model Fit) 

Tahapan pertama yang dilakukan adalah menilai keseluruhan model fit terhadap 

data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Pengujian 

yang dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2LogL pada awal (block 

number = 0) dengan nilai -2LogL pada akhir (block number = 1). Adanya 

penurunan nilai antara -2LogL pada awal (block number = 0)  dengan nilai -

2LogL pada akhir (block number = 1) menunjukkan bahwa model yang 

dihipotesakan fit dengan data. Berikut adalah hasil pengujian -2LogL (block 

number = 0): 

Tabel 4.3 

Hasil Uji -2LogL (Block number = 0)  

Iteration History
a,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 
1 77.347 .143 

2 77.347 .143 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 77.347 

c. Estimation terminated at iteration number 2 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 
 

Berikut adalah hasil pengujian -2LogL (block number = 1): 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji -2LogL (Block number = 1) 

 
 

Hasil output pengujian -2LogL (block number = 0) dapat dilihat bahwa model 

yang hanya memasukkan konstanta saja memiliki nilai -2LogL sebesar 77,347, yaitu 

tanpa memperhitungkan variabel independennya. Tabel Hasil Uji -2LogL (Block 

number = 1) memasukkan lima variabel independen yaitu struktur kepemilikan 

perusahaan, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset, profitabilitas yang 

diproksikan dengan menggunakan return on asset (ROA), net profit margin (NPM) 

dan leverage yang diproksikan dengan debt to total aset ratio. Setelah dimasukkan 

lima variabel tersebut maka nilai -2LogL turun menjadi 70,960 atau terjadi penurunan 

sebesar 6,387. Signifikan atau tidak penurunan ini, dapat dibandingkan dengan 

biometrika tables dengan df/degree of freedom (selisih df dengan konstanta dan df 

dengan 5 variabel independen berupa struktur kepemilikan institusional, ukuran 

perusahaan yang diproksikan dengan total aset, profitabilitas yang diproksikan 

dengan return on asset (ROA), net profit margin (NPM) dan leverage yang 

diproksikan dengan debt to total asset ratio, dengan mengetahui dari df1=(n-k)= 56 
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dan df2= 56-5= 51, jadi selisih df= 56-51= 5. Dari biometrika tables (Lampiran 10) 

dengan df= 5 pada tingkat signifikansi 0,05 diperoleh angka 2,571. Oleh karena itu 

6,387 lebih besar dari 2,571 maka dapat dikatakan bahwa selisih penurunan -2LogL 

signifikan. Hal ini berarti penambahan variabel independen baru berupa berupa 

struktur kepemilikan institusional, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total 

aset, profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA), net profit margin 

(NPM) dan leverage yang diproksikan dengan debt to total asset ratio ke dalam 

model memperbaiki model fit. 

 

b. Menilai Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit 

test) 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit test menguji hipotesis nol bahwa data 

empiris cocok atau sesuai model (tidak ada perbedaan antara model dengan data 

sehingga model dapat dikatakan fit). Berikut ini adalah hasil uji Hosmer and 

Lemeshow’s Goodness of fit Test: 

Tabel 4.5 

Hasil pengujian Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit test 

 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7.162 7 .412 
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Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa hasil output SPSS menunjukkan 

bahwa besarnya nilai statistik Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit test sebesar 

7,162 dengan probabilitas signifikan sebesar 0,412. Oleh karena nilai ini diatas 0,05 

maka model dikatakan fit dan model dapat diterima. Hal ini menunjukkan Ha6 

diterima, sehingga diambil kesimpulan bahwa struktur kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset, profitabilitas yang diproksikan 

dengan return on asset (ROA), net profit margin (NPM), leverage yang diproksikan 

dengan debt to total asset ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

perataan laba. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian Cahyani (2012), yang menggunakan 

variabel profitabilitas, resiko keuangan, nilai perusahaan, struktur kepemilikan, 

ukuran perusahaan dan jenis industri mendapatkan hasil bahwa keempat variabel 

dependen berpengaruh terhadap perataan laba. Penelitian Widhianningrum (2012) 

juga menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusi, 

debt financing, penyebaran kepemilikan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan 

menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengujian multivariate secara serentak keenam 

variabel signifikan secara statistik namun lemah pengaruhnya. 

 

c. Cox Snell’s R Square dan Nagelkerke R’Square 

Nilai Cox Snell’s R Square dan Nagelkerke R’Square dapat juga digunakan untuk 

menilai model fit. Berikut adalah hasil uji Cox Snell’s R Square dan Nagelkerke 

R’Square: 
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Tabel 4.6 

Hasil Pengujian Cox Snell’s R Square dan Nagelkerke R’Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 70.960a .108 .144 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because 

parameter estimates changed by less than .001. 
 

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai Cox Snell’s R Square 

sebesar 0,108 dan nilai Nagelkerke R’Square sebesar 0,144 yang berarti perataan laba 

yang dilakukan perusahaan dapat dijelaskan oleh struktur kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset, profitabilitas yang diproksikan 

dengan return on asset, net profit margin (NPM) dan leverage yang diproksikan 

dengan menggunakan debt to total asset ratio sebesar 14,4% Sedangkan 85,6% 

(100%-14,4%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian 

ini. 

 

d. Menilai Ketepatan Model 

Tabel klasifikasi digunakan dalam menilai ketepatan model untuk memprediksi 

kemungkinan perusahaan melakukan perataan laba pada perusahaan real estate 

dan properti. Menilai ketepatan model dapat diketahui melalui classification table 

untuk matrik klasifikasi dengan cutoff 50%. Classification table tersebut 
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digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah 

(incorrect). Pada kolom prediksi memiliki dua nilai prediksi dari variabel 

dependen yaitu perusahaan yang melakukan perataan laba akan diberikan angka 1 

dan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba akan diberikan angka 0. 

Sedangkan pada baris observasi memiliki dua nilai observasi dari variabel 

dependen yaitu perusahaan yang melakukan perataan laba akan diberikan angka 1 

dan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba akan diberikan angka 0. 

Berikut hasil pengujian classification table sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Hasil Pengujian Classification Table 

Classification Table
a 

 Observed Predicted 
 PL Percentage 

Correct 
 Non Perataan 

Laba 

Perataan Laba 

Step 1 
PL 

Non Perataan Laba 14 12 53.8 

Perataan Laba 10 20 66.7 

Overall Percentage   60.7 

a. The cut value is .500 

 

Hasil output mengenai ketepatan model dapat diketahui dari hasil pengujian 

classification table. Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi 

kemungkinan observasi yang tidak melakukan perataan laba (status 0) adalah 26 

observasi, sedangkan hasil observasi sebesar 14 sehingga hasil ketepatan klasifikasi 

sebesar 53,8% (14/26). Sedangkan dalam memprediksi perusahaan yang melakukan 
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perataan laba (kode 1) ada 30 observasi, hasil observasi sebesar 20 sehingga hasil 

ketepatan klasifikasi sebesar 66,7% (20/30). Jadi, secara keseluruhan ketepatan 

klasifikasi adalah 60,7% (34/56). 

e. Estimasi Parameter dan Interpretasinya 

Estimasi maksimum likelihood parameter dari model dapat dilihat pada tampilan 

output variable in the equation. Berikut ini adalah tampilan dari tabel variabel in 

the equation: 

Tabel 4.8 

Variable’s in the Equation 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

KI 2.754 1.498 3.379 1 .066 15.703 

SIZE .113 .259 .191 1 .662 1.120 

ROA 1.527 5.640 .073 1 .787 4.606 

NPM -.327 1.472 .049 1 .824 .721 

DTA -1.586 2.458 .416 1 .519 .205 

Constant -4.193 7.936 .279 1 .597 .015 

a. Variable(s) entered on step 1: KI, SIZE, ROA, NPM, DTA. 
 

Berdasarkan Tabel 4.8 bahwa variabel independen yang pertama adalah 

struktur kepemilikan institusional memiliki tingkat signifikan 0,066 atau lebih besar 

dari 0,05 dan arah koefisien positif 2,754. Hal ini menunjukkan bahwa Ha1 ditolak, 

yaitu struktur kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap perataan 

laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Butar dan Sudarsi (2012) serta 
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penelitian Manuari dan Yasa (2014), yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan 

institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perataan laba. Namun hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Cahyani (2012) serta penelitian Santoso 

dan Salim (2012) yang menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap perataan laba. 

 Secara teori, struktur kepemilikan institusional yang tinggi akan mendorong 

perusahaan untuk melakukan perataan laba, karena kepemilikan institusional 

merupakan investor besar yang membeli saham perusahaan dalam jumlah besar. 

Adanya karakter transfer kepemilikan saham (transferable ownership rights) 

menjadikan investor institusional lebih memfokuskan diri pada laba sekarang, jika 

ada perubahan yang dirasakan tidak menguntungkan, investor dapat menjual 

sahamnya. Ketika mereka melikuidasi sahamnya akan mempengaruhi nilai saham 

secara keseluruhan karena saham dimiliki dalam jumlah besar oleh pihak 

institusional. Perataan laba cenderung dilakukan untuk mempertahankan keberadaan 

investor atas saham yang dimiliki. 

Namun, pada penelitian ini struktur kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap perataan laba. Hal ini dapat disebabkan karena objek penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan real estate dan properti. 

Dalam perusahaan real estate dan properti struktur kepemilikan institusional sebagian 

besar dimiliki oleh pihak holding (entitas induk), pihak afiliasi atau masih dalam 

group kelompok usaha, sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan perataan 
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laba untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar kepada pihak yang masih 

dalam lingkup group kelompok usaha. Sebagai contoh komposisi pemegang saham 

PT Ciputra Property Tbk (2013) sebesar 58,04% dimiliki oleh pihak holding 

perusahaan yaitu PT Ciputra Development Tbk. Hal ini terjadi juga pada PT Duta 

Pertiwi Tbk (2012) sebesar 88,56% dimiliki oleh group dalam kelompok usahanya 

yaitu PT Bumi Serpong Damai Tbk. Investor institusional yang sebagian besar 

dimiliki oleh pihak holding, pihak afiliasi atau masih dalam group kelompok usaha 

menyebabkan struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap perataan 

laba. 

Variabel independen yang kedua adalah ukuran perusahaan yang diproksikan 

dengan total aset memiliki tingkat signifikan 0,662 atau lebih besar dari 0,05 dan arah 

koefisien positif 0,113. Hal ini menunjukkan bahwa Ha2 ditolak, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap 

perataan laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cahyani (2012) serta 

penelitian Christiana (2012), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap perataan laba. Namun hasil penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian Dewi dan Sujana (2014) serta penelitian Widhianningrum 

(2012), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

perataan laba. 

 Secara teori, semakin besar ukuran perusahaan akan mendorong perusahaan 

untuk melakukan perataan laba. Ukuran perusahaan ditentukan dari total aset yang 
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dimiliki perusahaan. Dengan total aset yang besar, mempengaruhi kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan kapasitas produksi yang besar yang dapat 

memberikan keuntungan bagi perusahaan dan menarik pihak investor dan kreditor 

dalam menempatkan dana sebagai modal bagi perusahaan. Manajemen memiliki 

tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan kinerja keuangan yang baik, 

sehingga ukuran perusahaan dengan total aset yang besar membuat manajemen 

berupaya melakukan perataan laba untuk mempertahankan keberadaan investor dan 

kreditor dalam menempatkan dananya sebagai modal bagi perusahaan. 

Namun, pada penelitian ini ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

perataan laba dapat disebabkan total aset yang dimiliki perusahaan sebagian besar 

berasal dari aset tetap dalam bentuk investasi seperti properti investasi, goodwill dan 

piutang non-usaha. Sebagai contoh aset properti investasi pada PT Pakuwon Jati Tbk 

(2013) sebesar 39,8% dari total aset.  

Besarnya aset yang dimiliki bukan berasal dari aset yang mampu memberikan 

keuntungan bagi pendapatan operasional bagi perusahaan, melainkan berasal dari aset 

dalam bentuk investasi yang memberikan keuntungan diluar dari kegiatan operasional 

perusahaan. Aset dalam bentuk investasi diperkirakan mampu memberikan 

keuntungan yang stabil dan jangka panjang bagi perusahaan, sehingga besar atau 

kecilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Sebagai 

contoh perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan besar dan tidak melakukan 

perataan laba adalah PT Lippo Karawaci Tbk tahun 2013, memiliki ukuran 
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perusahaan yang diproksikan dengan total aset sebesar 31,0747 dan terbukti tidak 

melakukan perataan laba. 

Variabel independen yang ketiga adalah profitabilitas yang diproksikan 

dengan ROA memiliki tingkat signifikan 0.787 atau lebih besar dari 0,05 dan arah 

koefisien positif 1,527. Hal ini menunjukkan bahwa Ha3 ditolak, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan ROA tidak 

memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Pramono (2013) serta penelitian Widodo (2011), yang menunjukkan bahwa 

profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA) tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap perataan laba. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan penelitian Cahyani (2012) serta penelitian Widana dan Yasa (2013) yang 

menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap perataan laba. 

 Secara teori, return on asset (ROA) yang tinggi akan mendorong perusahaan 

untuk melakukan perataan laba, karena ROA menunjukkan kemampuan manajemen 

dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang digunakan dalam 

kegiatan operasi secara efisien, sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi dan 

memberikan return bagi investor. Adanya ROA yang tinggi kecenderungan 

manajemen melakukan perataan laba agar mampu menghasilkan laba sesuai 

ekspektasi investor untuk mendapatkan return yang stabil. 

Namun, pada penelitian ini ROA tidak berpengaruh terhadap perataan laba 

dapat disebabkan karena perusahaan real estate dan properti sebagian besar memiliki 

aset yang berasal dari aset tetap dalam bentuk investasi seperti properti investasi, 
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goodwill dan piutang non-usaha. Aset yang dimiliki dalam jumlah besar tersebut, 

tidak dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam 

peningkatan produksi, yang berpengaruh terhadap peningkatan laba operasional 

perusahaan. Dengan demikian, jika besar laba perusahaan dihasilkan bukan 

berdasarkan aset perusahaan yang digunakan untuk operasional, tentu saja ROA 

dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

Sebagai contoh PT Danayasa Arthatama Tbk sebagian besar berasal dari aset 

tidak lancar seperti investasi saham, aset pajak tangguhan, properti investasi, 

goodwill dan aset tidak lancar lain-lain sebesar 26,6% dari total aset perusahaan. 

Sehingga profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA) tidak 

mempengaruhi perataan laba, karena aset yang dimiliki sebagian besar dari produk 

investasi, yang tidak memberikan pengaruh pada keuntungan produksi operasional 

perusahaan. 

Variabel independen yang keempat adalah net profit margin (NPM) memiliki 

tingkat signifikan 0,824 atau lebih besar dari 0,05 dan arah koefisien negatif 0,327. 

Hal ini menunjukkan bahwa Ha4 ditolak,  sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

net profit margin (NPM) tidak memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian Widaryanti (2009) serta penelitian Pramono 

(2013), yang menunjukkan bahwa net profit margin (NPM) tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap perataan laba. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian Dewi dan Prasetiono (2012) serta penelitian Manuari dan Yasa (2014) yang 
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menunjukkan bahwa net profit margin (NPM) berpengaruh positif terhadap perataan 

laba. 

 Secara teori, net profit margin (NPM) yang tinggi akan mendorong 

perusahaan untuk melakukan perataan laba. Dengan adanya NPM yang tinggi berarti 

perusahaan mampu mengelola bisnisnya dengan baik dari aktivitas penjualan yang 

dilakukan, sehingga mampu menghasilkan laba yang tinggi. Dengan NPM yang 

tinggi kecenderungan manajemen berusaha melakukan perataan laba agar tetap 

mampu menghasilkan laba yang stabil sesuai ekspektasi investor dan kreditor dalam 

mendapatkan return di masa datang. 

Namun, pada penelitian ini net profit margin (NPM) tidak berpengaruh 

terhadap perataan laba. Dalam mempertahankan investor untuk tetap berinvestasi, 

perusahaan harus mampu menjaga konsistensi laba dan mampu memberikan return 

kepada pihak investor dan kreditor. Pada perusahaan yang diteliti ketika NPM tinggi 

lebih memilih mengatasinya dengan cara melakukan pembagian dividen daripada 

melakukan perataan laba. Berdasarkan data perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini peningkatan NPM yang tinggi tidak mencerminkan peningkatan laba 

perusahaan. Sebagai contoh PT Greenwood Sejahtera Tbk mengalami peningkatan 

NPM sebesar 158,14% dari tahun 2012 ke 2013, tetapi laba perusahaan menurun 

sebesar 66,76%. Tidak berpengaruhnya NPM terhadap perataan laba dapat 

disebabkan karena perusahaan real estate dan properti sebagian besar lebih memilih 

melakukan pembagian dividen dalam jumlah yang lebih besar daripada melakukan 
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perataan laba. Return yang diharapkan pemegang saham dapat dalam bentuk 

pembagian dividen. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perusahaan yang 

mengalami peningkatan NPM cenderung membagikan dividen dalam jumlah besar, 

sehingga perataan laba tidak dilakukan. Contoh PT Duta Anggada Realty Tbk (2013) 

mengalami penurunan NPM sebesar 2% dari tahun 2012 ke 2013, dan pada tahun 

2013 perusahaan memutuskan melakukan pembayaran dividen kas kepada para 

pemegang saham, sedangkan di tahun 2012 perusahaan tidak melakukan pembayaran 

dividen. 

Variabel independen yang kelima adalah leverage yang diproksikan dengan 

debt to total asset ratio memiliki tingkat signifikan 0,519 atau lebih besar dari 0,05 

dan arah koefisien negatif 1,586. Hal ini menunjukkan bahwa Ha5 ditolak, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa leverage yang diproksikan dengan DTA tidak 

memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Prayudi dan Daud (2013) serta penelitian Suryandari (2012), yang 

menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perataan 

laba. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Cahyani (2012) serta 

penelitian Astuti dan Widyarti (2013) yang menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap perataan laba. 

 Secara teori, leverage yang diproksikan dengan debt to total asset ratio 

menunjukkan tingginya utang yang dimiliki oleh perusahaan dibandingkan aset yang 

dimiliki. Perusahaan dengan debt to total asset ratio yang tinggi memiliki risiko 
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tinggi, karena berarti sebagian besar dari aset perusahaan dibiayai dengan utang, 

sehingga manajemen cenderung melakukan perataan laba untuk menghasilkan laba 

yang stabil, dengan laba yang stabil diperkirakan perusahaan masih mampu untuk 

membayarkan kewajibannya baik kepada pihak investor dan kreditor.  

Namun, pada penelitian ini leverage tidak berpengaruh terhadap perataan laba 

disebabkan karena peningkatan leverage yang tinggi diikuti dengan peningkatan pada 

jumlah pembayaran utang kepada kreditor. Sehingga perusahaan tidak melakukan 

perataan laba, melainkan lebih memilih melakukan pembayaran terhadap 

kewajibannya dengan lancar atau dengan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya 

untuk mendapat/mempertahankan pinjaman dari pihak kreditor. Sebagai contoh PT 

Metropolitan Land Tbk mengalami peningkatan debt to total aset sebesar 64,69% 

dari tahun 2012 ke 2013, diikuti pembayaran utang pada bank yang meningkat 

sebesar 28,25%.  

Berdasarkan Tabel 4.8, diperoleh hasil persamaan model regresi logistik 

sebagai berikut: 

 

 

Hasil persamaan model logistik regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan pada 

struktur kepemilikan institusional akan meningkatkan nilai log of odds perataan laba 

yang dilakukan perusahaan dengan angka sebesar 2,754. Kenaikan pada nilai log of 

Ln 
𝑃𝐿

1−𝑃𝐿
 = -4,193 + 2,754 (KI) + 0,113 (SIZE) + 1,527 (ROA) - 0,327 (NPM) – 1,586 

(DTA) 
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odds perataan laba diartikan sebagai perusahaan tidak melakukan perataan laba. 

Secara teori, setiap kenaikan struktur kepemilikan institusional akan menyebabkan 

penurunan pada log off odds perataan laba, yang berarti perusahaan melakukan 

perataan laba. Perataan laba cenderung dilakukan untuk mempertahankan keberadaan 

investor atas saham yang dimiliki, karena ketika investor institusi melikuidasi 

sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan karena saham yang 

dimiliki oleh pihak institusional dimiliki dalam jumlah yang besar.  

Namun berdasarkan pengujian regresi, kenaikan kepemilikan institusional 

justru menaikkan log of odds perataan laba, yang berarti perusahaan tidak melakukan 

perataan laba. Hal ini disebabkan karena dalam perusahaan real estate dan properti 

struktur kepemilikan institusional sebagian besar dimiliki oleh pihak holding (entitas 

induk), pihak afiliasi atau masih dalam group kelompok usaha, sehingga perusahaan 

cenderung tidak melakukan perataan laba untuk menyajikan laporan keuangan secara 

wajar kepada pihak yang masih dalam lingkup group kelompok usaha. Sebagai 

contoh komposisi pemegang saham PT Ciputra Property Tbk (2013) sebesar 58,04% 

dimiliki oleh pihak holding perusahaan yaitu PT Ciputra Development Tbk. Dengan 

demikian investor institusional yang sebagian besar dimiliki oleh pihak holding, 

pihak afiliasi atau masih dalam group kelompok usaha menyebabkan struktur 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hubungan antara 

odds dengan variabel independen terjadi jika struktur kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset, profitabilitas yang diproksikan 
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dengan return on asset (ROA), net profit margin (NPM), leverage yang diproksikan 

dengan debt to total asset ratio dianggap konstan, maka odds perataan laba dengan 

faktor 15,705 (e
2,754

) untuk kenaikan struktur kepemilikan institusional. 

Setiap kenaikan pada ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset 

akan meningkatkan nilai log of odds perataan laba yang dilakukan perusahaan dengan 

angka sebesar 0,113. Kenaikan pada nilai log of odds perataan laba diartikan sebagai 

perusahaan tidak melakukan perataan laba. Secara teori, setiap kenaikan ukuran 

perusahaan akan menyebabkan penurunan pada log off odds perataan laba, yang 

berarti perusahaan melakukan perataan laba. Dengan total aset yang besar diharapkan 

perusahaan mampu menghasilkan kapasitas produksi yang besar dan keuntungan bagi 

perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dengan total aset yang besar membuat 

manajemen berupaya melakukan perataan laba untuk menjaga konsistensi labanya 

demi mempertahankan keberadaan investor dan kreditor dalam menempatkan 

dananya sebagai modal bagi perusahaan. 

Namun berdasarkan pengujian regresi, kenaikan ukuran perusahaan justru 

menaikkan log of odds perataan laba, yang berarti perusahaan tidak melakukan 

perataan laba. Hal ini disebabkan karena dalam perusahaan real estate dan properti 

total aset yang dimiliki perusahaan sebagian besar dari aset tetap dalam bentuk 

investasi seperti properti investasi, goodwill dan piutang non-usaha. Sebagai contoh 

aset properti investasi pada PT Pakuwon Jati Tbk (2013) sebesar 39,8% dari total 

aset. Besarnya aset yang dimiliki bukan berasal dari aset yang mampu memberikan 
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keuntungan bagi pendapatan operasional bagi perusahaan, melainkan berasal dari aset 

dalam bentuk investasi yang memberikan keuntungan diluar dari kegiatan operasional 

perusahaan. Aset dalam bentuk investasi diperkirakan mampu memberikan 

keuntungan yang stabil dan jangka panjang bagi perusahaan, sehingga besar atau 

kecilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hubungan 

antara odds dengan variabel independen terjadi jika struktur kepemilikan 

institusional, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan total aset, profitabilitas 

yang diproksikan dengan return on asset (ROA), net profit margin (NPM), leverage 

yang diproksikan dengan debt to total asset ratio dianggap konstan, maka odds 

perataan laba dengan faktor 1,12 (e
0,113

) untuk kenaikan ukuran perusahaan. 

Setiap kenaikan pada profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset 

(ROA) akan meningkatkan nilai log of odds perataan laba yang dilakukan perusahaan 

dengan angka sebesar 1,527.  Kenaikan pada nilai log of odds perataan laba diartikan 

sebagai perusahaan tidak melakukan perataan laba. Secara teori, setiap kenaikan 

profitabilitas akan menyebabkan penurunan pada log off odds perataan laba, yang 

berarti perusahaan melakukan perataan laba. ROA menunjukkan kemampuan 

manajemen dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang digunakan 

dalam kegiatan operasi secara efisien, sehingga mampu menghasilkan laba yang 

tinggi dan memberikan return bagi investor. Adanya ROA yang tinggi kecenderungan 

manajemen melakukan perataan laba agar mampu menghasilkan laba sesuai 

ekspektasi investor untuk mendapatkan return yang stabil.  
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Namun berdasarkan pengujian regresi, kenaikan ROA justru menaikkan log of 

odds perataan laba, yang berarti perusahaan tidak melakukan perataan laba. 

Disebabkan perusahaan real estate dan properti sebagian besar memiliki aset yang 

berasal dari aset tetap dalam bentuk investasi seperti properti investasi, goodwill dan 

piutang non-usaha. Aset yang dimiliki dalam jumlah besar tersebut, tidak dapat 

digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan dalam peningkatan 

produksi, yang berpengaruh terhadap peningkatan laba operasional perusahaan. 

Sebagai contoh PT Danayasa Arthatama Tbk sebagian besar berasal dari aset 

tidak lancar seperti investasi saham, aset pajak tangguhan, properti investasi, 

goodwill dan aset tidak lancar lain-lain sebesar 26,6% dari total aset perusahaan. 

Dengan demikian, jika besar laba perusahaan dihasilkan bukan berdasarkan aset 

perusahaan yang digunakan untuk operasional, tentu saja ROA dalam penelitian ini 

tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hubungan antara odds dengan variabel 

independen terjadi jika struktur kepemilikan institusional, ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan total aset, profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset 

(ROA), net profit margin (NPM), leverage yang diproksikan dengan debt to total 

asset ratio dianggap konstan, maka odds perataan laba dengan faktor 4,604 (e
1,527

) 

untuk kenaikan profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA). 

Setiap kenaikan pada net profit margin (NPM) akan menurunkan nilai log of 

odds perataan laba yang dilakukan perusahaan dengan angka sebesar 0,327. 

Penurunan pada nilai log of odds perataan laba diartikan sebagai perusahaan 
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melakukan perataan laba. Hubungan antara odds dengan variabel independen terjadi 

jika struktur kepemilikan institusional, ukuran perusahaan yang diproksikan dengan 

total aset, profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset (ROA), net profit 

margin (NPM), leverage yang diproksikan dengan debt to total asset ratio dianggap 

konstan, maka odds perataan laba dengan faktor 0,721 (e
-0,327

) untuk kenaikan net 

profit margin (NPM). 

Setiap kenaikan pada leverage yang diproksikan dengan debt to total asset 

ratio akan menurunkan nilai log of odds perataan laba yang dilakukan perusahaan 

dengan angka sebesar 1,586. Penurunan pada nilai log of odds perataan laba diartikan 

sebagai perusahaan melakukan perataan laba. Hubungan antara odds dengan variabel 

independen terjadi jika struktur kepemilikan institusional, ukuran perusahaan yang 

diproksikan dengan total aset, profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset 

(ROA), net profit margin (NPM), leverage yang diproksikan dengan debt to total 

asset ratio dianggap konstan, maka odds perataan laba dengan faktor 0,205 (e
-1,586

) 

untuk kenaikan leverage yang diproksikan dengan debt to total asset ratio. 
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