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Abstract 

This study aimed to examine the effect of cash holding, political cost, and firm value on income smoothing on companies 

listed in Indonesian Stock Exchange. This study was classified as causative research. The population in this study was all 

manufacturing companies listed in the Indonesian Stock Exchange in 2009 until 2013. While the sample was determined by 

purposive sampling method in and obtained 88 sample firms. Types of data used were secondary data obtained from the 

Indonesian capital market directory and www.idx.co.id. The analytical method used was logistic regression analysis. The 

results showed that (1) cash holding has effect on income smoothing, (2) political cost hasn’t effect on income smoothing, 

and (3) firm value hasn’t effect on income smoothing.  
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1.  PENDAHULUAN 

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat dan situasi perekonomian negara yang tidak menentu 

mendorong manajemen bekerja lebih efektif dan efisien agar perusahaan mampu bertahan dan menjaga 

eksistensinya sekaligus meningkatkan kinerja manajemen untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi 

perusahaan. Kinerja manajemen tercemin dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber 

informasi atas kondisi keuangan suatu perusahaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, 

baik internal maupun eksternal perusahaan (Kasmir, 2011:6). 

Salah satu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba. Laporan 

laba rugi memberikan informasi mengenai kinerja manajemen dalam satu periode, selain itu informasi laba 

membantu pemilik atau pihak lain yang berkepentingan dalam menaksir kekuatan laba suatu perusahaan dimasa 

yang akan datang. Pengguna laporan keuangan lebih menyukai kinerja manajemen yang stabil, yang terlihat dari 

laba yang stabil dari pada kinerja yang berfluktuasi atau laba yang berfluktuasi. karena informasi laba yang 

stabil akan meningkatkan harga saham setiap periodenya Mambraku (2013).  Oleh karena itu, manajemen 

mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan terlihat lebih 

stabil melalui praktik perataan laba (income smoothing).  

Fenomena adanya praktik perataan laba pernah terjadi di pasar modal Indonesia, khususnya pada 

emiten manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Contoh kasus terjadi pada PT Indofarma Tbk. Berdasarkan hasil 

pemeriksaan Bapepam terhadap PT Indofarma Tbk. (Badan Pengawas Pasar Modal, 2004), ditemukan bukti 

bahwa nilai barang dalam proses diniliai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai persediaan 

barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp 28,87 miliar. Akibatnya penyajian terlalu tinggi 

(overstated) persediaan sebesar Rp 28,87 miliar, harga pokok penjualan disajikan terlalu rendah (understated) 

sebesar Rp 28,8 miliar dan laba bersih disajikan terlalu tinggi overstated dengan nilai yang sama. (Nurhayati 

2014). Adanya fenomena perataan laba yang terjadi dapat menyebabkan pengungkapan laba yang menyesatkan, 

sehingga akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan, khususnya pihak eksternal (Sulistiyawati, 2013 dalam Yulvita 2014). 
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Praktik perataan laba tentu saja tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor 

pendorong tersebut dapat dibedakan atas faktor konsekuensi ekonomi dari pilihan akuntansi dan faktor-faktor 

laba (Ratih, 2011). Faktor-faktor konsekuensi dari pilihan akuntansi merupakan kondisi yang dipengaruhi oleh 

angka-angka akuntansi, sehingga perubahan akuntansi yang mempengaruhi angka-angka akuntansi akan 

mempengaruhi kondisi itu. Sedangkan faktor-faktor laba adalah pengaruh dari angka-angka laba periodik yang 

dengan sendirinya juga mendorong prilaku perataan laba. Perataan laba tidak akan terjadi apabila laba yang 

dihasilkan sesuai dengan laba yang diharapkan. 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba yakni profitabilitas, leverage operasi, besaran 

perusahaan, harga saham, kelompok usaha, kebangsaan Yusuf dan Soraya dalam Saputra (2012). Sedangkan 

Cendy (2013) menyatakan cash holding, profitabilitas dan nilai perusahaan juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi perataan laba, dan menurut Akhoondnejad, et al (2013) political cost juga merupakan faktor 

yang mempengaruhi perataan laba. Namun penelitian ini akan menggunakan cash holding, political cost dan 

nilai perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi perataan laba, karena penelitian-penelitian sebelumnya 

masih belum menunjukkan hasil yang konsisten antara penelitian yang satu dengan yang lainnya, dan juga agar 

pengguna laporan keuangan lebih berfokus terhadap laba daripada item laporan keuangan lainnya. Penelitian ini 

merupakan pengembangan (expand replicant) dari penelitian Cendy (2013) yang menguji pengaruh cash 

holding, profitabilitas dan nilai perusahaan terhadap income smoothing pada perusahaan yang terdapat di BEI 

tahun 2009-2011, serta Mohammadi et. al (2012)  yang menguji pengaruh cash holding terhadap income 

smoothing.  

Menurut Jensen (1986) dalam Mambraku (2014) cash holding didefinisikan sebagai kas yang dimiliki 

perusahaan, yang sifatnya jangka pendek. Berdasarkan teori agensi, adanya konflik antara manajer dan 

pemegang saham menimbulkan keinginan manajemen untuk memegang kas (cash holding) di perusahaan dan 

menjaga kestabilan kenaikan kas yang ada di perusahaan, karena kenaikan kas yang stabil di perusahaan 

membuat kinerja manajemen terlihat baik dimata pemegang saham. Kebijakan cash holding yang dikendalikan 

oleh manajer inilah yang meningkatkan motivasi manajer untuk mementingkan kepentingan pribadi dengan cara 

melakukan manajemen laba dalam bentuk perataan laba (Chen, 2008 dalam Mohammadi et al 2012).  Hal ini 

sejalan dengan penelitian Mohammadi et. al (2012) yang menyatakan bahwa cash holding (kepemilikan kas) 

berhubungan signifikan dan berhubungan langsung dengan income smoothing (perataan laba), yang berarti 

bahwa semakin tinggi kepemilikan kas atau semakin tinggi kas yang ada dalam perusahaan maka semakin tinggi 

perataan laba.  

Biaya politik mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan 

terkait dengan tindakan-tindakan politis seperti pajak, regulasi, subsidi pemerintah, tarif, antitrust, tuntutan 

buruh dan lain sebagainya. Political cost berkaitan dengan ukuran perusahaan karena perusahaan besar banyak 

mengandung politacal cost dibandingkan dengan perusahaan kecil. Dan perusahaan yang banyak mengandung 

political cost akan cenderung melakukan menejemen laba untuk mengurangi political cost (Belkaoui 2007). Hal 

ini sejalan dengan (Scott, 2006 dalam Armytha 2011) dan (Scott, 2009 dalam Egy dan Erly 2010 ).  

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap praktik perataan laba adalah nilai perusahaan. Widjaja 

dan maghviroh (2011) dalam Cendy (2013) menyatakan bahwa price per book value merupakan indikasi dari 

nilai perusahaan, karena price to book value yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan 

kedepan. Perusahaan yang memiliki nilai pasar tinggi cenderung melakukan praktek perataan laba, karena 

perusahaan akan cenderung menjaga konsistensi laba agar nilai pasar perusahaan tetap tinggi dan dapat menarik 

sumber daya ke dalam perusahaannya (Suranta dan Merdistuti, 2004).  

Laba merupakan fokus utama investor dalam pengambilan keputusan, angka laba yang disajikan dalam 

laporan keuangan yang berasal dari proses perataan laba, menyebabkan laba yang disajikan tidak sesuai dengan 

kondisi sebenarnya. Oleh karena itu, maka dapat berakibat dalam pengambilan keputusan salah yang dilakukan 

oleh investor. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar investor dapat mengetahui motif atau faktor-faktor yang 

menyebabkan perusahaan melakukan perataan laba. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang menganalisis pengaruh 

cash holding, political cost, dan nilai perusahaan terhadap perataan laba. Tujuan dalam penelitian ini sesuai 

dengan masalah yang telah dirumuskan adalah (1) untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh cash holding 

terhadap perataan laba, (2) untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh political cost terhadap perataan laba, 

dan (3) untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh nilai perusahaan terhadap perataan laba. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan investor, sebagai bahan masukkan dan sebagai 

informasi ilmiah yang akan bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan serta dalam rangka meningkatkan 

kinerja perusahaan agar lebih efektif dan efisien. Serta Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi atau 

bukti empiris mengenai tindakan perataan laba yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

permasalahan ini. 
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2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Teori Keagenan 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005:269) hubungan agensi ada ketika salah satu pihak 

(prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, 

mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi, pemegang 

saham merupakan prinsipal dan CEO adalah agen mereka. Pemegang saham menyewa CEO agar bertindak 

sesuai keinginan mereka. Pada teori keagenan yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan yang disebut 

agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian 

keuangan yang diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan. Sedangkan agen diasumsikan akan menerima 

kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan 

keagenan. Sesuai dengan asumsi tersebut, maka manajer akan mengambil kebijakan yang menguntungkan 

dirinya sebelum memberikan manfaat kepada pemegang saham. 

Menurut Jensen dan Meckling (1976:5) menjelaskan bahwa teori keagenan sebagai hubungan agensi 

sebagai kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) dengan menyewa orang lain (agen) untuk melakukan 

sejumlah jasa atas kepentingan mereka yang melibatkan penyerahan wewenang terhadap pengambilan 

keputusan kepada agen.  

Menurut Hutauruk (2013) dalam Mambraku (2014) tujuan agency theory adalah untuk meningkatkan 

kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana suatu keputusan 

harus diambil (The Belief Revision Role). Kedua, yaitu untuk mengevaluasi hasil keputusan yang telah diambil 

dalam rangka memudahkan pengalokasian hasil antara principal dan agen sesuai dengan persetujuan dalam 

kontrak kerja (The Performance Evaluation Role). Hal ini dapat mempengaruhi pemilik dalam mengurangi 

konflik kepentingan dengan memberikan insentif kepada agen dan melakukan pengawasan. 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya agensi dalam tiga jenis, antara lain: (1) Biaya 

monitoring (monitoring cost), pengeluaran biaya yang dirancang untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan oleh agen. (2) Principal akan memberikan kompensasi jika agen benar-benar melakukan tindakan 

yang tepat. (3) Kerugian residual (residual cost), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan 

kemakmuran yang dialami oleh prinsipal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan.  

Menurut Mambraku (2014) teori agensi dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab timbulnya 

manajemen laba. Sebagai agen, manajer bertangung jawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan 

para pemilik dengan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Sebagaimana pengelola perusahaan, 

manajer perusahaan tentu akan mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan pemilik. Adanya ketidakseimbangan penguasaan informasi ini akan memicu munculnya kondisi 

yang disebut sebagai asimetri informasi.  

Dengan adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pemilik, hal ini akan memberikan 

kesempatan kepada manajer untuk melakukan income smoothing sehingga akan menyesatkan pemilik mengenai 

kinerja ekonomi perusahaan. 

 

2.2 Perataan Laba (income smoothing) 

Belkaoui (2007:192) menyatakan perataan laba sebagai proses normalisasi laba yang disengaja guna 

meraih tren ataupun tingkat yang diinginkan. Menurut Beidlemen dalam Belkaoui (2007:192) perataan laba 

adalah suatu usaha dari manajemen perusahaan untuk menurunkan variasi yang abnormal dalam laba sejauh 

yang diizinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang baik. Sedangkan Scott (2000) menyatakan 

bahwa manajemen laba merupakan pilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk berbagai tujuan spesifik. 

Kebijakan akuntansi dikelompokkan ke dalam dua kategori. Pertama, pilihan kebijakan akuntansi itu sendiri, 

seperti straight-line versus declining-balance amortization, atau kebijakan untuk pengukuran revenue; dan 

kedua akrual diskresi, seperti provisi kerugian kredit, biaya jaminan, nilai persediaan, waktu dan jumlah pos luar 

biasa. 

Motivasi manajemen dalam melakukan perataan laba seperti yang dijelaskan oleh Jatiningrum (2000) 

dalam Amanza (2012) bahwa praktik perataan laba yang dilakukan oleh manajemen merupakan suatu tindakan 

yang rasional dan logis karena adanya alasan perataan laba sebagai berikut :  

a. Sebagai teknik untuk mengurangi laba dan menaikkan biaya pada tahun berjalan sehingga pajak yang 

terutang atas perusahaan menjadi kecil.  

b. Sebagai bentuk peningkatan citra perusahaan dimata investor, karena mendukung kestabilan penghasilan dan 

kebijakan dividen sesuai dengan keinginan investor ketika perusahaan mengalami kenaikan atas laba yang 

diperolehnya. 

c. Sebagai jembatan penghubung antara manajemen perusahaan dengan karyawannya. Perataan laba dapat 

menstabilkan adanya fluktuasi laba, sehingga dengan dilakukannya perataan laba tersebut karyawan dapat 

terhindar dari adanya penurunan upah dan manajemen pun dapat terhindar dari adanya tuntutan kenaikan 

upah yang diminta oleh karyawan ketika perusahaan mengalami penurunan atas laba yang diperolehnya.  

Menurut Nasir, dkk (2002) dalam Amanza (2012) perataan laba ada dua jenis, yaitu:  
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1. Natural Smoothing (Perataan Alami)  

Menyatakan bahwa proses perataan laba secara inheren menghasilkan suatu aliran laba yang rata. 

Perataan ini mempunyai implikasi bahwa sifat proses perataan laba itu sendiri menghasilkan suatu aliran 

laba yang rata. Hal ini dapat kita dapati pada perolehan penghasilan dari keperluan/pelayanan umum, 

dimana aliran laba yang ada akan rata dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari pihak lain.  

 

2. Intentional Smoothing ( Perataan yang disengaja)  

Biasanya dihubungkan dengan tindakan manajemen. Dapat dikatakan bahwa intentional smoothing 

berkenaan dengan situasi dimana rangkaian laba yang dilaporkan dipengaruhi oleh tindakan manajemen. 

Intentional smoothing dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:  

a. Real Smoothing  

Merupakan usaha yang diambil oleh manajemen dalam merespon perubahan kondisi ekonomi. 

Dapat juga berarti suatu transaksi yang sesungguhnya untuk dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan 

pengaruh perataan pada laba. Perataan ini menyangkut pemilihan waktu kejadian transaksi riil untuk 

mencapai sasaran perataan . 

b. Artificial Smoothing  

Merupakan suatu usaha yang disengaja untuk mengurangi variabilitas aliran laba secara artificial. 

Perataan laba ini menerapkan prosedur akuntansi untuk memindahkan biaya dan pendapatan dari satu 

periode ke periode tertentu. Dengan kata lain, artificial smoothing dicapai dengan menggunakan kebebasan 

memilih prosedur akuntansi yang memperbolehkan perubahan cost dan revenue dari suatu periode 

akuntansi.  

 

2.3 Cash Holding 

Menurut Jensen (1986) dalam Mambraku (2014) Cash holding didefinisikan sebagai arus kas bebas 

yang dapat digunakan manajer untuk memenuhi kepentingan manajer diatas kebutuhan dari pemegang saham, 

oleh karenanya hal ini dapat memperburuk konflik interest diantara kedua belah pihak. Kas akan tersedia bagi 

perusahaan ketika keuntungannya melebihi kebutuhan investasinya. Ketika perusahaan memiliki kas berlimpah 

dan perusahaan yakin tentang profitabilitas dari investasi maka kelebihan uang tunai akan dibayarkan dalam 

bentuk dividen. Berdasarkan The General Theory of Employment, Interest, & Money, Keynes dalam Cendy 

(2013) menjelaskan bahwa terdapat tiga alasan atau motif kepemilikan kas, yaitu :  

a. Motif transaksi: Dalam hal ini, kas digunakan untuk membayar barang dan jasa atau transaksi sehari-hari  

b. Motif berjaga-jaga: Dalam hal ini, kas digunakan untuk investasi (misalnya berupa saham atau obligasi) 

karena investasi dianggap aman karena jarang kehilangan nilai  

c. Motif Spekulasi: Dalam hal ini, para investor mengharapkan tingkat pengembalian yang sebesar-besarnya 

dari investasi yang dilakukan. 

 

2.4 Political Cost 
Political cost mengungkapkan bahwa perusahaan besar kemungkinan menghadapi biaya politis lebih 

besar dibanding perusahaan kecil. Perusahaan besar biasanya lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. 

Jika perusahaan besar mempunyai laba yang tinggi secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong 

untuk menaikkan pajak dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan. (Belkaoui, 2007). 

Sehingga, manajer perusahaan besar mungkin cenderung memilih metode akuntansi yang menunda pelaporan 

laba untuk mengurangi tanggungan political cost oleh perusahaan. Political cost hypothesis dapat diukur dengan 

menggunakan empat indikator yaitu : (1) Ukuran perusahaan (size), (2) Resiko perusahaan (risk), (3) Intensitas 

modal (capital intensity), (4) Rasio konsentrasi (Watt dan Zimmerman, 1986 dalam Wahyuningsih 2010) 

2.7 Nilai Perusahaan  

Menurut Noerirawan (2012) Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan setelah melalui suatu proses 

kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini. 

Meningkatnya nilai perusahaan adalah sebuah prestasi, yang sesuai dengan keinginan para pemiliknya, karena 

dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka kesejahteraan para pemilik juga akan meningkat. 

Menurut Afredo (2011) nilai perusahaan dapat diproksikan dengan beberapa alat ukur antara lain : 

a. PER (Price Earning Ratio) yaitu rasio yang mengukur seberapa besar perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan keuntungan yang diperoeh para pemegang saham yang dirumuskan sebagai berikut : 

b. PBV ( Price Book Value) yaitu rasio yang mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan dkepada 

manajemen dan organisasi perusahaan sebagai sebuah perusahaan yang terus tumbuh, dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

2.8 Hubungan antar variabel 
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2.8.1 Pengaruh Cash Holding terhadap Perataan Laba  

Jensen dan Meckling (1976) dalam Mambraku (2014) mendefinisikan hubungan agensi sebagai 

kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) dengan menyewa orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah 

jasa atas kepentingan mereka yang melibatkan penyerahan wewenang terhadap pengambilan keputusan kepada 

agen. Manajemen sebagai agen akan mengambil keputusan guna mempertahankan kelangsungan operasional 

perusahaan. Kinerja manajer dilihat dari tindakan yang dilakukan manajer untuk menjaga agar kenaikan kas 

yang ada di perusahaan tetap stabil. Manajer menggunakan cash holding untuk meminimalisir pendanaan 

eksternal dan operasional perusahaan. Oleh karena cash holding yang bersifat likuid, jangka pendek dan mudah 

dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa mengalami perubahan nilai yang signifikan.  

Cash holding sangat mudah dikendalikan manajer sehingga memotivasi manajer untuk melakukan 

kepentingan pribadi. Hal ini dapat meningkatkan praktik income smoothing oleh karena karakteristik jumlah kas 

yang tersedia dalam perusahaan. Mohammadi et al (2012) yang menyatakan bahwa cash holding (kepemilikan 

kas) berhubungan signifikan dan berhubungan langsung dengan income smoothing (perataan laba), yang berarti 

bahwa semakin tinggi kepemilikan kas atau semakin tinggi kas yang ada dalam perusahaan maka semakin tinggi 

perataan laba. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cendy (2013), penelitian tersebut 

menyatakan cash holding berpengaruh positif terhadap income smoothing (perataan laba). 

 

2.8.2 Pengaruh Political Cost terhadap Perataan Laba 

Salah satu hal yang memotivasi manajer untuk melakukan perataan laba adalah keinginan untuk 

meminimalkan risiko politik atau political cost hypothesis. Biaya politik mencakup semua biaya (transfer 

kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan politis seperti pajak, 

regulasi, subsidi pemerintah, tarif, antitrust, tuntutan buruh dan lain sebagainya (Watt dan Zimmerman, 1986 

dalam Wahyuningsih 2010). 

Bagi perusahaan, intensitas politik sering berkaitan dengan ukuran perusahaan (Watts and Zimmerman, 

1986 dalam Calvin 2012). Political cost berpendapat bahwa perusahaan besar bukannya perusahaan kecil 

kemungkinan besar akan memilih akuntansi untuk menurunkan laba (Belkaoui 2007). Dengan demikian, 

perusahaan besar kemungkinan menghadapi biaya politis lebih besar dibanding perusahaan kecil. 

Perusahaan besar biasanya lebih diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Jika perusahaan besar 

mempunyai laba yang tinggi secara relatif permanen, maka pemerintah dapat terdorong untuk menaikkan pajak 

dan meminta layanan publik yang lebih tinggi kepada perusahaan (Calvin 2012). Dengan demikian, semakin 

besar perusahaan  mungkin semakin besar kecenderung untuk melakukan tindakan perataan laba untuk 

mengurangi tanggungan political cost oleh perusahaan. 

Political cost hypothesis memperkenalkan dimensi politik dalam pemilihan metode akuntansi oleh 

perusahaan. Dengan demikian, Semakin besar biaya politik yang dihadapi perusahaan, lebih memungkinkan 

manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan pelaporan laba dari periode sekarang ke periode 

mendatang (Scott, 2006 dalam Armytha 2011) 

Hal ini juga telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh akhoondnejad, et al (2013) yang 

menyimpulkan bahwa political cost yang diproksikan dengan logaritma natura total aset berpengaruh signifikan 

terhadap praktik perataan laba. 

 

2.8.3 Pengaruh Nilai Perusahaan terhadap Perataan Laba 

Investor biasanya akan melakukan analisis atas kinerja perusahaan sebelum mengambil keputusan 

untuk berinvestasi. Analisis keuangan yang biasa dilakukan adalah dengan cara membandingkan kinerja tahun 

lalu dengan tahun berjalan, begitupun dengan laba apabila terjadi penurunan atau kenaikan laba yang drastis 

akan menyebabkan para investor menarik kesimpulan bahwa kinerja perusahaan tersebut tidak stabil. Kinerja 

perusahaan yang tidak stabil, menyebabkan resiko investasi yang tinggi. Kebanyakan investor cenderung 

bersifat risk averse (menghindari resiko) maka investor akan mengambil keputusan untuk berinvestasi pada 

perusahaan dengan resiko rendah. Hal tersebut akan menyebabkan harga saham akan turun, harga saham yang 

turun dapat menyebabkan nilai perusahaan turun. 

Perusahaan yang memiliki nilai pasar tinggi cenderung melakukan praktek perataan laba, karena 

perusahaan akan cenderung menjaga konsistensi laba agar nilai pasar perusahaan tetap tinggi dan dapat menarik 

sumber daya ke dalam perusahaannya (Suranta dan Merdistuti, 2010 dalam Cendy 2013). Semakin tinggi nilai 

perusahaan maka perusahaan akan melakukan perataan laba, dimana perataan laba tersebut dilakukan 

perusahaan untuk memperbaiki citra perusahaan dimata pihak eksternal, yaitu jika perusahaan memiliki resiko 

keuangan yang rendah. 

Hal tersebut telah dibuktikan pada penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Aria (2010) yang 

menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap praktek perataan laba.  

 

 

 
Cash Holding 

(X1) 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 

2.9 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka penulis mengangkat hipotesis sebagai berikut: 

 

Hipotesis 1 : Cash holding berpengaruh positif terhadap tindakan perataan laba   

Hipotesis 2 : Political cost berpengaruh positif terhadap tindakan perataan laba   

Hipotesis 3 : Nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan perataan laba 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 
Populasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar 

selama tahun pengamatan yaitu dari tahun 2009 sampai 2013 dan menerbitkan laporan keuangan tahunan yang 

telah diaudit dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI).  

Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel yang 

didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria yang akan digunakan adalah: 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar dan aktif di BEI sejak tahun 2009 dan tetap terdaftar di BEI hingga 

tahun 2013.  

b. Perusahaan manufaktur memiliki laporan keuangan lengkap selama periode 2009-2013 

c. Perusahaan manufaktur disajikan dengan mata uang rupiah selama periode 2009-2013 
Perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 88 perusahaan.  

 

3.2 Jenis dan Sumber Data  
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan masing-

masing perusahaan sampel setiap akhir tahun selama masa penelitian yaitu dari tahun 2009 sampai 2013. Data 

mengenai laporan keuangan tersebut berasal dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD), data dari pojok 

BEI FE UNP, situs resmi BEI dan situs-situs lain yang diperlukan 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi 

dokumentasi dengan melihat laporan keuangan perusahaan sampel. Dengan teknik ini penulis mengumpulkan 

data laporan keuangan perusahaan dari tahun 2009 sampai 2013 mengenai variabel yang akan diteliti yaitu cash 

holding, political cost, dan nilai perusahaan. Data diperoleh melalui ICMD, data dari pojok BEI FE UNP, situs 

resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan web-web terkait lainnya serta dengan cara mempelajari 

literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik media cetak maupun elektronik. 

  

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukurannya  

Variabel Terikat (Y)  
Indeks perataan laba (income smoothing) merupakan variabel dependen dalam penelitian ini dan skala 

pengukuran yang digunakan adalah variabel dummy. Kelompok perusahaan yang melakukan praktik perataan 

laba diberi nilai 1 (satu), sedangkan kelompok perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba diberi 

nilai 0 (nol). Untuk mengelompokkan perusahaan sebagai perata laba atau bukan perata laba digunakan indeks 

Eckel yang dikembangkan oleh Eckel (1981) dengan rumus sebagai berikut: 

 

 
Di mana CV ΔS atau CV ΔI dapat dihitung dengan :    

   atau  

 

Keterangan : 

Political cost 

(X2) 

Nilai perusahaan  

(X3) 

Perataan Laba 

(Y) 
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ΔI  = Perubahan laba dalam satu periode  

ΔS  = Perubahan penjualan dalam satu periode  

CV  = Koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai 

 yang diharapkan. 

ΔXi  = Perubahan laba (I) atau Penjualan (S) 

  = Rata-rata perubahan laba (I) atau penjualan (S) 

n  = Banyaknya tahun yang diamati  

 

Apabila : 

a. CV ΔI < CV ΔS, maka perusahaan digolongkan sebagai perusahaan yang melakukan perataan laba atau 

perata laba (diberi nilai 1) 

b. CV ΔI > CV ΔS, maka perusahaan digolongkan sebagai perusahaan yang tidak melakukan perataan laba atau 

bukan perata laba (diberi nilai 0) 

 

Variabel Bebas (X)  

Cash holding (X1) 

Cash holding didefinisikan senagai kas yang dimiliki perusahaan yang sifatnya jangka pendek. Kas 

adalah uang tunai yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Berdasarkan Mohammadi (2012), Cash 

holding diukur dengan menjumlahkan kas dan setara kas dibagi total asset, atau dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

 

 
 

Political Cost (X2) 
Biaya politik timbul dari konflik antara perusahaan dengan pemerintah yang memiliki wewenang untuk 

meakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku 

(peraturan perpajakan maupun peraturan lainnya).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Calvin Oktomegah tahun 2012, variabel ini diproksikan 

dengan ukuran perusahaan, ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil 

perusahaan dan menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang cendurung mudah dan menjadi 

perhatian sejumlah para pemegang kepentingan perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma 

natural total aset.  

 

 
 

Nilai Perusahaan (X3) 

Dalam beberapa penelitian, nilai perusahaan dapat didefinisikan melalui Price per Book Value Ratio 

(PBV) yang dihasilkan dari rasio antara nilai pasar saham  perusahaan terhadap nilai buku saham di perusahaan. 

(Widjaja dan Maghviroh, 2011 dalam Cendy 2013) 

 

 
 

Untuk mencari Nilai Buku digunakan Rumus Sebagai berikut : 

 
 

3.5 Teknis Analisis Data 

Teknik analisis data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah logistic regression. 

1. Analisis Regresi Logistik  

In (P/1-P) = + 1CH + 2PC+ 3NP+  

 

 

 

Dimana:  

In (P/1-P)  = Perataan Laba (Income Smoothing)  
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    = Koefisien Konstanta  

    = Koefisien Regresi 

CH   = Cash Holding 

PC   = Political Cost 

NP   = Nilai Perusahaan 

e   = Term of error 

 

Langkah-langkah analisis:  

a. Menilai Kelayakan Model Regresi  

Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai goodness of fit test yang diukur dengan nilai chi-

square pada bagian bawah uji Hosmer and Lameshow harus menunjukkan angka profitabilitas>0,05. 

Artinya, tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi de-ngan klasifikasi yang diamati. 

Hal ini berarti model regresi logistik layak di-pakai untuk analisis selanjutnya.  

b. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit)  

Untuk menilai keseliruhan model diperhatikan angka -2 Log Like-lihood (LL) pada awal (blok 

number = 0) dan angka -2 Log Likelihood pada blok number = 1. Jika terjadi penurunan angka 2 Log 

Likelihood (blok number 0 – blok number 1) menunjukkan model regresi yang baik. 

c. Menguji Koefisien Regresi  

Pengujian koefisien regresi dengan melakukan uji t untuk me-lihat signifikansi secara statistik 

yaitu < 0,05 atau > 0,05 

 

2. Uji Hipotesis (Uji t) 

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

uji t. uji t dilakukan dengan menguji apakah secara terpisah variabel independen mampu menjelaskan 

variabel dependen secara baik (Ghozali, 2012:128) dengan rumus:  

 

 
 

Keterangan :  

T  = Nilai mutlak pengujian  

   = Koefisien regresi masing-masing variabel  

   = Standar eror masing-masing variabel  

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut:  

a. Jika α < 0.05 maka hipotesis diterima 

b. Jika α > 0.05 maka hipotesis ditolak 

c. Jika thitung > dari ttabel atau - thitung < dari -ttabel maka hipotesis diterima.  

d. Jika thitung < dari ttabel atau - thitung > dari -ttabel maka hipotesis ditolak. 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Uji Analisis Regresi Logistik 

Menguji Kelayakan Model Regresi  

Tabel 2 menunjukkan hasil pengujian Hosmer and Lemeshow. Dengan nilai sig sebesar 0,944 dari hasil 

tersebut terlihat bahwa sig lebih besar dari pada α (0,05), yang berarti tidak adanya perbedaan antara model 

dengan data atau dengan kata lain model sesuai dengan data (model dapat dikatakan fit). Itu berarti model 

regresi logistik bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. 

 

Pengujian Model Fit dan Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Dari tabel 3 dan 4 , menunjukkan bahwa Block Number 0 sebesar 437,245 dan pada Block Number 1 

turun menjadi 429,335, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak digunakan. 

 

 

 

Pengujian Koefisien Regresi 

Regresi logistik merupakan alat analisis untuk memprediksi besar variabel terikat berupa sebuah 

variabel dummy dengan menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui besarnya (Ghozali, 2006). 
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Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh cash holding, 

political cost, dan nilai perusahaan terhadap tindakan  perataan laba dengan menggunakan Logistic Regression,  

Berdasarkan tabel 5 diatas diperoleh persamaan logistik, yaitu : 

 

ln (P/1-P) = 1,601 + 2,107CH - 0,40PC + 0,043NP 

 

 Konstanta (a) Dari hasil uji analisis regresi logistik terlihat bahwa konstanta sebesar 1,601 

menunjukkan tanpa adanya pengaruh dari variabel bebas cash holding (X1), political cost (X2), dan nilai 

perusahaan (X3), maka probabilitas perusahaan melakukan praktek perataan laba akan bertambah sebesar 1,601. 

Koefisien Regresi (b) X1 Variabel cash holding (X1) memiliki koefisien regresi positif sebesar 2,107. Artinya, 

jika variabel cash holding meningkat sebesar satu satuan maka probabilitas perusahaan melakukan praktek 

perataan laba (Y) akan meningkat sebesar 2,107 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap. Koefisien 

Regresi (c) X2 Variabel political cost (X2) memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0,040. Artinya, jika 

variabel political cost  meningkat sebesar satu satuan maka probabilitas perusahaan melakukan praktek perataan 

laba (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,040 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap. Koefisien 

Regresi (d) X3 Variabel nilai perusahaan (X3) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,043. Artinya, jika 

variabel nilai perusahaan meningkat sebesar satu satuan maka probabilitas perusahaan melakukan praktek 

perataan laba (Y) akan naik sebesar 0,043 dengan anggapan variabel bebas lainnya tetap. 

 

4.2 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh cash holding terhadap tindakan perataan laba 
Berdasarkan hasil penelitian melalui pengolahan data SPSS dapat dilihat pengujian hipotesis yang 

pertama yaitu tingkat kecukupan modal yang diukur dengan cash holding berpengaruh positif dan signifikan 

karena nilai signifikan sebesar 0,048 > 0,05, nilai signifikansi ini signifikan dengan  0.05 dengan demikian 

hipotesis diterima. 
Cash holding didefinisikan sebagai arus kas bebas yang dapat digunakan manajer untuk memenuhi 

kepentingan manajer diatas kebutuhan dari pemegang saham. Dimana, kinerja manajer dilihat dari tindakan 

yang dilakukan manajer untuk menjaga agar kas yang ada di perusahaan tetap stabil. Dalam penelitian ini cash 

holding diproksi dengan menjumlahkan kas dan setara kas dibagi dengan total asset. 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa cash holding berpengaruh terhadap perataan laba. 

Dengan signifikannya variabel ini berarti terdapat cukup bukti untuk mengatakan bahwa semakin tinggi cash 

holding berpengaruh terhadap semakin tingginya tindakan perataan laba yang dilakukan perusahaan. Hal 

tersebut diduga karena dengan besarnya kas yang berada diperusahaan menjadi salah satu pemicu yang cukup 

besar bagi manajemen dalam meningkatkan kinerjanya dimata pemegang saham sehingga mereka cenderung 

untuk melakukan perataan laba. 

Cash holding berpengaruh terhadap perataan laba dapat dilihat pada tabel 4, dimana perusahaan yang 

memiliki nilai cash holding diatas rata-rata sebanyak 42 perusahaan dari 88 perusahaan sampel yang diteliti 

terdapat 37 perusahaan yang melakukan perataan laba. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir setengah dari 

perusahaan manufaktur tersebut yang memiliki cash holding diatas nilai rata-rata dan  melakukan tindakan 

perataan laba.  

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Mambraku (2014), Cendy (2013), dan 

Mohammadi et al (2012) yang menemukan pengaruh antara cash holding dengan praktik perataan laba pada 

perusahaan manufaktur. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian Hutauruk (2013).  

 

4.2.2 Pengaruh political cost terhadap tindakan perataan laba 
Berdasarkan hasil penelitian melalui pengolahan data SPSS dapat dilihat pengujian hipotesis yang 

kedua yaitu Tingkat Kecukupan Modal yang diukur dengan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan karena, nilai signifikan sebesar 0,587 > 0,05, nilai signifikansi ini tidak signifikan dengan  0.05 

dengan demikian hipotesis ditolak.  

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa political cost tidak berpengaruh terhadap perataan 

laba. Menurut Zuhroh (1996) dalam Alwan (2009) menyatakan bahwa besar kecilnya asset yang dimiliki 

perusahaan tidak menjadi pertimbangan satu-satunya bagi para investor dalam mengambil keputusan investasi, 

tapi masih terdapat faktor-faktor lain yang lebih penting, misalnya tingkat keuntungan dan prospek perusahaan 

di masa yang akan datang, dan besarnya asset yang dimiliki perusahaan tidak menjamin menghasilkan kinerja 

yang baik. Dengan demikian perusahaan yang memiliki asset yang besar belum tentu memiliki kecenderungan 

untuk melakukan praktik perataan laba. 

Dari hasil olahan data diperoleh rata-rata ln total asset sebesar 27,833, namun tidak semua perusahaan 

yang memiliki asset diatas rata-rata yang melakukan perataan laba. Dari 45 perusahaan yang memiliki ln total 

asset diatas rata-rata hanya 35 perusahaan yang melakukan perataan laba. Disamping itu nilai maximum dan 

minimun ln total asset juga tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hal ini terbukti dengan PT. Astra 
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International Tbk pada tahun 2010 memiliki ln total asset yang tertinggi yaitu sebesar 32,357 dan memiliki 

indeks eckel < 1 (melakukan praktik perataan laba), sedangkan pada PT. Alam Karya Unggul Tbk memiliki ln 

total asset yang terendah yaitu sebesar 24,069 dan memiliki indeks eckelnya < 1 (melakukan praktik perataan 

laba). Hal ini memunjukkan bahwa besar kecilnya total asset tidak menjamin perusahaan untuk melakukan 

perataan laba. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Cahyani (2012) dan Alwan (2009) 

yang tidak menemukan pengaruh antara political cost yang di proksikan dengan ukuran perusahaan dengan 

praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur. tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Christian (2011).  

 

4.2.3 Pengaruh nilai perusahaan terhadap tindakan perataan laba 
Berdasarkan hasil penelitian melalui pengolahan data SPSS dapat dilihat pengujian hipotesis yang 

ketiga yaitu Tingkat Kecukupan Modal yang diukur dengan nilai perusahaan berpengaruh positif namun tidak 

signifikan karena nilai signifikan sebesar 0,437 > 0,05, nilai signifikansi ini tidak signifikan dengan  0.05 

dengan demikian hipotesis ditolak. 

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan 

laba, artinya bahwa semakin besar nilai perusahaan maka tidak semakin besar probabilitas perusahaan 

melakukan tindakan perataan laba. Dengan ditolaknya hipotesis tersebut diduga karena manajemen beranggapan 

bahwa nilai perusahaan tidak menjadi acuan utama bagi investor untuk menilai resiko yang dihadapi atas 

investasi yang dilakukan. Kemungkinan terdapat faktor lain bagi investor untuk menilai resiko berinvestasi 

dalam perusahaan misalnya likuiditas, aktivitas dan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu manajemen 

kurang termotivasi untuk memaksimalkan nilai perusahaan dalam melakukan perataan laba. 

Hasil kesimpulan ini dapat dibuktikan dengan nilai perusahaan maximum dan mininum sama-sama 

melakukan perataan laba. Seperti pada PT. Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2010 memiliki nilai perusahaan 

yang tertinggi yaitu sebesar 31,094 dan memiliki indeks eckel < 1 (melakukan praktik perataan laba), sedangkan 

pada PT. Mulia Industrindo Tbk memiliki nilai perusahaan yang terendah yaitu sebesar -1,145 dan memiliki 

indeks eckel < dari 1 (melakukan tindakan perataan laba). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya nilai 

perusahaan tidak menjamin perusahaan untuk melakukan perataan laba. 

Penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Etmadi et al (2007) dan Bitner 

dan Dolan (1996) yang tidak menemukan pengaruh antara nilai perusahaandengan tindakan perataan laba pada 

perusahaan manufaktur. Akan tetapi penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyani 

(2012). 

 

 

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh cash holding, political cost, dan nilai perusahaan 

terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI. Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Cash holding yang diproksikan dengan menjumlahkan kas dan setara kas dibagi dengan total asset 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba yang diukur dengan indeks Eckel. 

b. Political cost yang diproksikan dengan ln total asset berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

perataan laba yang diukur dengan indeks Eckel. 

c. Nilai perusahaan yang diproksikan dengan Price per Book Value Ratio (PBV) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap perataan laba yang diukur dengan indeks Eckel. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun 

masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi penelitian selanjutnya, antara 

lain: 

a. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel  cash holding, political cost, dan nilai perusahaan terhadap 

tindakan perataan laba (income smoothing) pada perusahaan manufaktur saja dan bukan seluruh sektor 

perusahaan yang terdaftar di BEI.  

b. Metode penelitian sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Keunggulan metode ini adalah 

peneliti dapat memilih sampel yang tepat, sehingga peneliti akan memperoleh data yang memenuhi kriteria 

untuk diuji. Namun, penggunaan metode purposive sampling berakibat pada lemahnya validitas eksternal 

atau kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian. 

 

5.3 Saran 
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Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka penulisan memberikan saran sebagai berikut: 

a. Penambahan variabel independen dalam penelitian mendatang diperlukan,  karena masih banyak faktor-

faktor yang berkontribusi dalam mempengaruhi perataan laba yang belum diteliti, diantaranya seperti seperti 

: rencana bonus, sektor industri, besaran perusahaan, jumlah karyawan, jenis usaha dan lain sebagainya. 

b. Menambah populasi penelitian menjadi tidak hanya perusahaan manufaktur saja, penelitian selanjutnya 

diharapkan meneliti seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di BEI.  

c. Mengunakan proksi lain dalam mengukur tindakan perataan laba seperti rasio standar deviasi terhadap 

standar deviasi laba sebelum pajak dan model discretionary accrual dengan modified jones.  
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LAMPIRAN 
Tabel 1. 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013 121 

Perusahaan tidak memiliki kelengkapan data selama periode 2009-2013  (12) 

Perusahaan manufaktur yang tidak disajikan dengan mata uang rupiah (21) 

Jumlah sampel 88 

 

 

Tabel 2 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 2,839 8 ,944 

 

 

Tabel 3 

Block 0 Log Likelihood 

Iteration Historya,b,c 

Iteration 

-2 Log likelihood 

Coefficients 

Constant 

Step 0 1 437,357 ,750 

2 437,245 ,788 

3 437,245 ,788 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 437,245 

c. Estimation terminated at iteration number 3 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

Sumber: Data Olahan SPSS 2015 

 

 

Tabel 4 

Block 1-2 Log Likelihood 

Model Summary 

Step 

-2 Log likelihood 

Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 429,335a ,022 ,031 

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter 

estimates changed by less than ,001. 

Sumber: Data Olahan SPSS 2015 

 

Tabel 5 

Hasil Uji Analisis Regresi Logistik 

Variables in the Equation 

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

Step 1a X1 2,107 1,066 3,908 1 ,048 8,222 

X2 -,040 ,074 ,295 1 ,587 ,960 

X3 ,043 ,027 2,426 1 ,119 1,044 

Constant 1,601 2,061 ,603 1 ,437 4,957 

a. Variable(s) entered on step 1: X1, X2, X3. 

        Sumber : Data Olahan SPSS 2015 

 


