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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian pengaruh Return On Asset, Net Profit 

Margin, Price Book Value dan Debt to Equity Ratio secara parsial maupun simultan terhadap Perataan 

Laba pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016. 

Sampel yang digunakan adalah 20 perusahaan LQ 45 yang telah dipilih dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik. 

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) ROA secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI, (2) NPM secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI, (3) PBV 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di BEI dan (4) DER secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertaan laba pada 

perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI, (5) ROA, NPM, PBV dan DER secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI. 

 

Kata Kunci: Return On Asset, Net Profit Margin, Price Book Value, Debt to Equity Ratio, Perataan 

Laba. 

 

I. LATAR BELAKANG

Di era globalisai saat ini 

investasi merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam 

pertumbuhan ekonomi. Investasi bisa 

berhubungan dengan berbagai 

aktivitas salah satunya 

menginvestasikan sejumlah dana pada 

aset. Investasi  secara  umum di 

golongkan menjadi 2 yaitu investasi 

rill (tanah atau bangunan) dan  

investasi finansial (deposito, obligasi 

dan saham). Investasi finansial 

merupakan investasi yang populer 

bagi investor saat ini karena dinilai 

cukup mudah dan praktis. Investasi 

finansial memiliki keuntungan salah 

satunya  dana yang diinvestasikan 

cukup likuid dan bisa ditarik kapan 

saja. Di indonesia investasi finansial 

dapat dilakukan investor pada pasar 
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modal di bawah naungan Bursa Efek 

Indonesia. Bursa Efek Indonesia 

beberapa tahun ini mengalami 

perkembangan. Hal ini bisa dilihat dari 

jumlah perushaan baru yang terdaftar 

dibursa Efek Indonesia. Investor dapat 

memilih indeks saham yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia salah satunya 

yaitu Indeks LQ 45. Dalam Bursa 

Efek Indonesia indeks LQ 45 

mempunyai kriteria tertentu salah 

satunya yaitu perusahaan dengan 

likuiditas tinggi. Likuiditas yang 

tinggi berarti perusahaan mempunyai 

kemampuan memenuhi hutang jangka 

pendek dengan baik. Indeks LQ 45 

terdiri dari  45 perusahaan dengan 

likuitdias tinggi (Sambelay dkk., 

2017). 

Investor menilai suatu 

perusahaan salah satunya dengan 

melihat laporan keuangan perusahaan 

tersebut. Laporan keuangan 

merupakan suatu gambaran dari suatu 

kondisi perusahaan. Informasi yang 

terdapat didalam laporan keuangan 

bertujuan untuk meningkatkan nilai 

dari suatu perusahaan. Untuk 

meningkatkan nilai perusahaan salah 

satu upaya yang dilakukan yaitu 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

Kinerja perusahaan yang baik akan 

memberikan reputasi perusahaan itu 

baik juga sehingga menarik investor 

untuk menanamkan modalnya. 

Indikator terpenting dari kinerja 

perusahaan salah satunya adalah laba 

(Peranasari, 2014). 

Laba berguna bagi perusahaan 

untuk menjamin kelangsungan usaha 

dan kesejahteraan pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan 

agar perusahaan dapat bersaing 

dengan perusahaan lain. Investor 

cenderung hanya berpusat pada 

informasi laba bukan pada prosedur 

untuk mendapatkan informasi laba itu 

sendiri, sehingga manjer memliki 

kesempatan untuk melakukan 

manajemen laba yang salah satunya 

adalah dengan perataan laba. 

Stakeholder yang cenderung menilai 

pada informasi laba membuat 

manajemen melakukan perilaku yang 

tidak semestinya yaitu dengan 

melakukan perataan laba (Widana, 

2013). 

Praktik perataan laba menjadi 

perdebatan bagi berbagai pihak karena 

dianggap sebagai suatu tindakan yang 

merugikan sebab tidak 

menggambarkan  secara wajar posisi 

dan kondisi laporan keuangan, tetapi 

dipihak lain praktik perataan laba 

dianggap wajar karena tidak 
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melanggar standar akuntansi (Zuhriya, 

2015). 

 Pihak manajemen berusaha 

mengurangi fluktuasi laba yang 

dilaporkan agar laba stabil atau sesuai 

dengan yang diinginkan yaitu dengan 

cara praktik perataan laba. Menurut 

Harahap (2012: 248) ”Biasanya laba 

yang stabil dimana tidak banyak 

fluktuasi atau variance dari satu 

periode ke periode lain dinilai sebagai 

prestasi baik”. Manajemen tertarik 

melakukan perataan laba karena 

investor menyukai perusahaan yang 

memiliki laba yang stabil atau rata 

(Peranasari, 2014). 

Praktik atau tindakan perataan 

laba tidak terlepas dari faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Beberapa 

faktor yang diduga mempengaruhi dari 

perataan laba adalah Return On Asset 

(ROA), Net Profit Margin (NPM), 

Price Book Value (PBV), dan Debt to 

Equity Ratio (DER). Tetapi dari 

beberapa analisa penelitian, ada 

perbedaan hasil walaupun mengukur 

variabel yang sama. 

Return On Asset (ROA) 

menggambarkan kemampuan 

perusahaan  bagaimana kemampuan 

manajemen untuk menghasilkan laba 

dengan memanfaatkan aset. semakin 

besar perubahan Return On Asset 

(ROA) maka semakin besar pula 

fluktuasi kemampuan manajemen 

dalam menghasilkan laba. Hal ini 

mendorong manajemen untuk 

melakukan praktik perataan laba agar 

laba  tidak fluktuatif sehingga menarik 

investor untuk menanamkan modalnya 

(Dewi 2012). Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh (Peranasari, 2014) 

Return On Asset berpengaruh positif 

terhadap perataan laba, sedangakan 

penelitian yang dilakukan oleh 

(Suryandani, 2012) bahwa Return On 

Asset berpengaruh negatif terhadap 

perataan laba. 

Net Profit Margin (NPM) 

dipakai untuk menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan bersih. 

Semakin besar Net Profit Margin 

(NPM) menunjukkan semakin 

produktif kinerja perusahan tersebut. 

Hal ini akan meningkatkan 

kepercayaan investor untuk 

menanamkan modalnya. Hal ini juga 

yang akan mendorong manajemen 

melakukan perataan laba (Zuhriya, 

2015). Menurut penelitian yang 

dilakukan (Zuhriya, 2015) Net Profit 

Margin berpengaruh positif terhadap 

perataan laba, sedangkan menurut 

penelitian oleh (Suryandani, 2012) 

menunjukkan bahwa Net Profit 
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Margin berpengaruh negatif terhadap 

perataan laba. 

Price Book Value (PBV) 

menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan nilai 

relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. Price Book Value 

(PBV) yang tinggi menunjukkan harga 

saham yang tinggi pula. Semakin 

tinggi dari harga saham, maka 

semakin berhasil perusahaan dalam 

menciptakan nilai bagi pemegang 

sahamnya. keberhasilan perusahaan 

dalam menciptakan nilai tentunya 

akan memberikan keuntungan kepada 

pemegang saham . hal ini yang 

mendorong perusahaan melakukan 

perataan laba (Zuhriya, 2015). 

Menurut penelitian  (Peranasari, 2014) 

menunjukkan bahwa Price per Book 

Value ratio berpengaruh positif 

terhadap perataan laba. Sedangkan 

menurut penelitian (Zuhriya, 2015) 

Price Book Value berpengaruh  negatif 

terhadap perataan laba. 

Debt to Equity ratio (DER) 

digunakan perusahan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. Semakin besar 

Debt to Equity Ratio maka akan 

semakin baik bagi perusahaan dan 

sebaliknya semakin rendah Debt to 

Equity Ratio maka semakin tinggi 

tingkat pendanaan yang disediakan 

pemilik Hal ini yang akan mendorong 

perusahaan melakukan perataan laba 

(Isdayanti, 2016). Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh (Isdayanti, 2016) 

Debt to Equity ratio berpengaruh 

positif terhadap perataan laba, 

sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh (Dewi, 2012) menunjukkan 

bahwa Debt to Equity ratio 

berpengaruh negatif terhadap perataan 

laba. 

Berdasarkan latar belakang  

yang telah diuraikan di atas maka 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Return 

On Asset (ROA), Net Profit Margin 

(NPM), Price Book Value (PBV), 

Debt to Equity Ratio (DER) terhadap 

Perataan Laba pada perusahaan 

LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

II. METODE PENELITIAN  

A. Identifikasi Variabel Penelitian  

1. Variabel Terikat  

Variabel terikat atau variabel 

output merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas. 

Variabel terikat (Y) dalam 

penelitian ini adalah perataan 

laba. 
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2. Variabel bebas 

Variabel bebas atau 

variabel Stimulus adalah 

variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab 

perubahan nya atau timbul 

nya variabel terikat.  

Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

a. Return On Asset (X1) 

Menurut Sudana (2015: 

25) “Return On Asset 

adalah kemampuan 

perusahaan dengan 

menggunakan seluruh 

aktiva yang dimiliki 

untuk menghasilkan laba 

setelah pajak”. 

b. Net Profit Margin (X2) 

Menurut Sudana  (2015: 

26) Net Profi Margin 

adalah rasio yang 

mengukur kemampuan 

perusahaan untuk 

menghasilkan laba bersih 

dari penjualan yang 

dilakukan perusahaan. 

c. Price Book Value (X3).  

Menurut Murhadi (2013: 

66) “Price Book Value 

adalah rasio yang 

menggambarkan 

perbandingan antara 

harga pasar saham dan 

nilai buku ekuitas”. 

d. Debt to Equity Ratio (X4) 

Menurut Murhadi (2013: 

61) “Debt to Equity Ratio 

adalah rasio 

perbandingan antara 

utang dan ekuitas 

perusahaan”. 

B. Pendekatan penelitian 

pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif. 

C. Teknik Penelitian  

Penelitian ini menggunakaan 

teknik penelitian expost facto 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitoian ini 

adalah perusahaan LQ 45 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. 

yaitu sebanyal 53 perusahaan. 

2. Sampel 

Dengan mengunakan teknik 

Purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, maka 

di dapatkan sampel sebanyak 

20 perusahaan.   
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E. Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan 

data sekunder berupa laporan 

keuangan tahunan dan ringkasan 

laporan keuangan pada 

perusahaan LQ 45 yang terdafar 

di bursa efek Indonesia tahun 

2014-2016. Data tersebut 

diperoleh dengan mengakses web 

site www.idx.co.id. 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi 

logistik dengan menggunakan 

software SPSS for windows versi 

24. 

Terdapat beberapa hal 

yang perlu dianalisis yaitu: 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji 

apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas 

(independent). Untuk 

mendeteksi ada tidaknya 

multikolinieritas di dalam 

model regresi adalah dengan 

melihat nilai VIF dan nilai 

tolerance. Jika nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) tidak 

ada yang melebihi 10 dan 

nilai tolerance tidak ada yang 

kurang dari 0,10 maka tidak 

terjadi multikolinieritas 

(Ghozali, 2016: 168). 

2. Uji Kelayakan Model Regresi 

(Model Fit) 

Uji ini bertujuan ini 

digunakan untuk menguji 

hipotesis bahwa data empiris 

sudah sesuai atau belum 

dengan model. Menurut 

Sarwono (2013: 158) dasar 

pengambilan keputusan 

dalam pengujian Model Fit 

adalah sebagai berikut :  

a. Jika Probabilitas > 0,05 

maka Ho diterima (model 

sesuai) 

b. Jika probabilitas < 0,05 

maka Ho ditolak (model 

tidak sesuai) 

3. Uji Keseluruhan Model  

Uji ini bertujuan untuk 

menguji apakah penggunaan 4 

(empat) variabel bebas dalam 

penelitian ini dapat menjadi 

semakin baik dalam menjelaskan 

keberadaan perataan laba pada 

perusahaan yang dijadikan sampel 

dalam penelitian. Menurut 

Ghozali (2013: 340) langkah 

pengujian Overall Model Fit 

adalah sebagai berikut:  

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

dengan membandingkan nilai 

antara -2 Log Likelihood (-2LL) 

pada awal (Block Number = 0) 

dengan nilai -2 Log Likelihood (-

2LL) pada akhir (Block Number 

=1). Adanya pengurangan nilai 

antara -2LL awal dengan -2LL 

akhir menunjukkan bahwa model 

yang dihipotesiskan fit dengan 

data. 

4. Model Summry 

Uji ini di gunakan 

untuk melihat kemampuan 

variabel bebas dalam 

menjelaskan variabel terikat. 

Dalam penelitian ini tingkat 

signifikan yang digunakan 

adalah 5% (0,05), jadi 

variabel dikatakan 

berpengaruh apabial nilai 

profitabilitas < 0,05. 

5. Uji Multiple Regression 

Uji ini bertujuan 

untuk mengetahui 

profitabilitas terjadinya 

dependent dapat diprediksi 

dengan variabel independent. 

Uji simultan dapat dicari 

dengan membandingkan hasil 

Profitabilitas value yaitu < 

0,05, maka H5 diterima. 

 

G. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial 

Uji parsial digunakan 

untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh suatu variabel 

bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel 

terikat (dependent). 

2. Uji Simultan 

Uji ini pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua 

variabel independent atau 

bebas yang dimasukkan dalam 

model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau terikat. 

Kesimpulan yang diambil 

dalam uji  Simultan ini adalah 

dengan melihat signifikansi 

dengan ketentuan jika nilai 

sig. > 0,05 maka H0 diterima. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil  

1. Hasil Uji Multikolineritas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

ROA ,158 6,319 

NPM ,650 1,539 

PBV ,173 5,789 

DER ,541 1,848 

 

Berdasarkan tabel di 

atas menunjukkan variabel 
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ROA mempunyai nilai 

tolerance sebesar 0,158 dan 

nilai VIF = 6,319, variabel 

NPM mempunyai nilai 

tolerance sebesar 0,650 dan 

nilai VIF = 1,539, variabel 

PBV mempunyai nilai 

tolerance sebesar 0,173 dan 

nilai VIF = 5,789, variabel 

DER mempunyai nilai 

tolerance sebesar 0,541 dan 

nilai VIF = 1,848 Dengan tidak 

ada satu pun variabel bebas 

yang memiliki nilai tolerance > 

0,10 dan nilai VIF < 10, 

sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah 

multikolinieritas antar variabel 

bebas dalam model regresi.  

2. Hasil Uji Kelayakan Model 

Regresi 

Berdasarkan tabel 

diatas dapat dilihat bahwa nilai 

Chi Square pada tabel Hosmer 

and Lemeshow Test adalah 

sebesar 7,673 dengan tingkat 

signifikan 0,466 dimana 0,466 

> 0,05 dan degree of freedom 

sebesar 8 maka H0 diterima, 

yang berarti bahwa model 

regresi logistik  dinyatakan fit 

(sesuai) dengan datanya. 

3. Hasil Uji Kelayakan 

Keseluruhan Model 

 

Berdasarkan tabel di atas 

menunjukkan angka -2 Log 

Likelihood Block -0 adalah 80,761 

dan -2 Log Likelihood Block -1 

adalah 52,559. Hal ini 

menunjukkan adanya penurunan 

nilai -2 Log Likelihood di Block -0 

dan Block -1 sebesar 28,202. 

Penurunan nilai -2 Log Likelihood 

ini menunjukkan bahwa 

keseluruhan model regresi logistik 

yang digunakan merupakan model 

yang baik.  

 

Iteration History
a,b,c 

 

Iteration 

-2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 80,762 ,400 

2 80,761 ,405 

3 80,761 ,405 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 7,673 8 ,466 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration -2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 1 1 59,001 1,525 

2 54,466 2,176 

3 52,799 2,655 

4 52,566 2,854 

5 52,559 2,868 

6 52,559 2,867 
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4. Hasil uji Koefisien Determinasi 

R
2
 

Model Summary 

Step 

-2 Log 

likelihood 

Nagelkerke R 

Square 

1 52,559
a
 ,507 

 

Berdasarkan tabel diatas 

hasil uji koefisien determinasi R
2
 

dapat kita lihat nilai Nagelkerke R 

Square sebesar 0,507, artinya 

kombinasi variabel independent 

yaitu Return On Asset, Net Profit 

Margin, Price Book Value dan 

Debt to Equity Rario mampu 

menjelaskan variasi dari variabel 

dependent yaitu perataan laba 

sebesar 50,7 % sedangkan sisanya 

49,3 % dijelaskan oleh variabel-

variabel lain yang tidak dikaji 

dalam penelitian ini. 

5. Hasil Uji Multiple Regresion 

Variables in the Equation 

 B Exp(B) 

Step 1
a
 ROA -,524 ,592 

NPM ,223 1,250 

PBV ,224 1,252 

DER -1,129 ,323 

Constant 2,867 17,582 

 Berdasarkan hasil pengujian 

di peroleh hasil sebagai berikut: 

Ln (odds) = α + β1 X1 + β2 X2 +β3 

X3 + β4 X4 

Ln (odds) = 2,867 - 0,524 + 0,223 

+ 0,224 – 1,129 

Persamaan regresi tersebut 

mempunyai arti sebagai berikut: 

a. Konstanta = 2,867 

Dengan demikian nilai e
2,867 

= 

17,582. Nilai konstanta 

tersebut menunjukkan bahwa 

perataan laba sebesar 17,582 

sebelum adanya variabel 

Return On Asset, Net Profit 

Margin, Price Book value, dan 

Debt to Equity Ratio 

b. Koefisien ROA (X1) = - 0,524 

Dengan demikian nilai e
-0,524 

= 

0,592. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa variabel 

Return On Asset meningkat 1 

kali, maka perataan laba akan 

menurun sebesar 0,592 kali 

atau setiap variabel Return On 

Asset menurun 1 kali, maka 

perataan laba akan meningkat 

sebesar 0,592 kali, dengan 

asumsi Net Profit Margin, 

Price Book Value dan Debt to 

Equity Ratio tetap. 

c. Koefisien NPM (X2) = 0,223 

Dengan demikian nilai e
0,223 

= 

1,250. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa setiap 

variabel Net Profit Margin 

meningkat 1 kali, maka 

perataan laba akan menurun 

sebesar 1,250 kali atau setiap 
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variabel Net Profit Margin 

menurun 1 kali, maka 

perataan laba meningkat 

sebesar 1,250 kali, dengan 

asumsi Return On Asset, Price 

Book Value dan Debt to 

Equity Ratio tetap.  

d. Koefisien PBV (X3) = 0,224 

Dengan demikian e
0,224 

= 

1,252. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa setiap 

variabel Price Book Value 

meningkat 1 kali, maka 

perataan laba menurun sebesar 

1,252 kali atau setiap variabel 

Price Book Value menurun 1 

kali, maka perataan laba 

meningkat sebesar 1,252 kali, 

dengan asumsi Return On 

Asset, Net Profit Margin, dan 

Debt to Equity Ratio tetap. 

e. Koefisien DER (X4) = - 1,129 

Dengan demikian e
-1,129

 = 

0,323. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa setiap 

variabel Debt to Equity Ratio 

meningkat 1 kali, maka 

perataan laba menurun sebesar 

0,323 kali atau setiap variabel 

Debt to Equity Ratio menurun 

1 kali, maka perataan laba 

meningkat sebesar 0,323 kali, 

dengan asumsi Return On 

Asset, Net Profit Margin, dan 

Price Book Value tetap.  

6. Hasil Pengujian Hipotesis 

a. Hasil Uji Parsial 

Variables in the Equation 

 Sig. 

Step 1
a
 ROA ,005 

NPM ,015 

PBV ,091 

DER ,080 

Constant ,025 

1) Hasil Pengujian 1 

Berdasarkan hasil 

perhitungan, diperoleh 

nilai sig. variabel Return 

On Asset sebesar 0,005 < 

0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

Return On Asset secara 

parsial berpengaruh 

signifikan terhadap 

Perataan laba. 

2) Hasil Pengujian 2 

Berdasarkan hasil 

perhitungan, diperoleh 

nilai sig. variabel Net 

Profit Margin sebesar 

0,015 < 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 

Current Ratio secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

perataan laba. 
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3) Hasil Pengujian 3 

Berdasarkan hasil 

perhitungan, diperoleh 

nilai sig. variabel Price 

Book Value sebesar 

0,091 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 

Price Book Value secara 

parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

perataan laba. 

4) Hasil Pengujian 4 

Berdasarkan hasil 

perhitungan, diperoleh 

nilai sig. variabel Debt to  

Equity Ratio sebesar 

0,080 > 0,05. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa 

Debt to  Equity Ratio 

secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

b. Hasil Uji Simultan 

Berdasarkan hasil 

perhitungan, diperoleh nilai 

sig.  sebesar 0,000 > 

0,05.Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa 

Variabel Return On Asset, 

Net Profit Margin, Price 

Book Value, dan Debt to  

Equity Ratio secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba. 

B. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan 

pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa Return On Asset 

berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba pada 

perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. 

Hal ini di buktikan dari hasil 

uji parsial dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,005 

dimana nilai tersebut lebih 

kecil dari 0,05. 

2. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa Net Profit Margin 

berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba pada 

perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. 

Hal ini di buktikan dari hasil 

uji parsial dengan nilai 

Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 

Step 

1 

Step 28,202 4 ,000 

Block 28,202 4 ,000 

Model 28,202 4 ,000 
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signifikansi 0,015 dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05. 

3. Berdasarkan hasil pengujian 

secara parsial menunjukkan 

bahwa Price Book Value tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba pada 

perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. 

Hal ini di buktikan dari hasil 

uji parsial dengan nilai 

signifikansi 0,091 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05 

4. Berdasarkan hasil pengujian 

scara parsial menunjukkan 

bahwa Debt to Equity Ratio 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba pada 

perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. 

Hal ini di buktikan dari hasil 

uji parsial dengan nilai 

signifikansi 0,080 dimana nilai 

tersebut lebih besar dari 0,05. 

5. Berdasarkan hasil pengujian 

secara simultan menunjukkan 

bahwa Return On Asset, Net 

Profit Margin, Price Book 

Value, dan Debt to Equity 

Ratio berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba pada 

perusahaan LQ 45 yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2014-2016. 

Hal ini di buktikan dari hasil 

uji simultan dengan nilai 

signifikansi 0,000 dimana nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05. 

 

IV. PENUTUP 

A. Calon Investor 

Bagi calon investor, hasil 

penelitian ini diaharapkan dapat 

menjadi informasi, refrensi, dan 

bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dalam 

berinvestasi dan investor dapat 

lebih jeli dalam memilih 

perusahaan untuk menanamkan 

modalnya. 

B. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan, dalam 

menentukan kebijakan perusahaan 

sebaiknya perusahaan lebih 

memperhatikan faktor-faktor 

penting yang dapat 

mempengaruhi kebijakan perataan 

laba yang dilakukan perusahaan. 

C. Bagi penelitian selanjutnya  

Peneliti selanjutnya 

diharapkan menggunakan jangka 

waktu yang lebih lama, jumlah 

sampel yang lebih banyak agar 

dapat memberikan informasi yang 

lebih baik dan akurat. Peneliti 
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selanjutnya juga disarankan 

menguji faktor-faktor lain yang 

diduga memiliki pengaruh 

terhadap perataan laba agar dapat 

menghasilkan informasi yang 

lebih baik lagi. 
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