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ANALISIS PENGARUH RELATED PARTY TRANSACTION (RPT) DAN TOTAL ASSET
TURNOVER (TATO) TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN

PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI

Enda Noviyanti Simorangkir
Universitas Prima Indonesia

ABSTRAK
The purpose of this research is to analyze the effect of the related party transaction (RPT)

and total asset turnover (TATO) on earnings management of the property and real estate
companies that listed in Indonesia Stock Exchange since 2009 up to 2012.

Earnings management was measure by discretionary accruals use Modified Jones Model
Method. The population of this research is 36 companies based on purposive sampling method,
there are 25 samples as the object of research with 100 units analize. This research use the
annual report and financial reporting of each company that published in www.idx.co.id and
using multiple regresion analysis.

The result of this research shows that simultaneous RPT and TATO had negative
significant effecr to earnings management. At partially test showed that RPT and TATO had
negative effect to earnings management.
Keyword: RPT, TATO, Earnings Management

BAB I PENDAHULUAN
Dalam menghasilkan laba yang tinggi,

banyak usaha yang harus dilakukan antara
lain: membuka pabrik baru atau mendirikan
anak perusahaan. Transaksi yang terjadi
antara induk dan anak perusahaan disebut
dengan transaksi pihak berelasi atau Related
Party Transaction (RPT), yang
pengungkapannya harus diungkapkan dalam
laporan keuangan. RPT yang dilakukan
berpotensi untuk mempengaruhi laporan
keuangan perusahaan. Sedangkan laporan
keuangan yang berkualitas haruslah terbebas
dari rekayasa dan mengungkapkan informasi
yang sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya. Namun laporan keuangan sering
kali disalahgunakan oleh pihak manajemen
sehingga akan mempengaruhi jumlah laba
yang ditampilkan dalam laporan keuangan.
Untuk meminimalisir dampak negatif dari
RPT, sebenarnya pemerintah telah
menetapkan batasan- batasan yang diatur

dalam Peraturan Bapepam No. IX. E. 1
tentang Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu. Begitu juga halnya dalam PSAK
No. 7 (revisi 2009) juga menjelaskan
tentang pengungkapan pihak berelasi yang
mengharuskan akuntan publik
mengidentifikasi hubungan dan transaksi
dengan pihak berelasi termasuk saldo.
1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar
belakang di atas, maka penulis membuat
perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apakah RPT dan TATO memiliki

pengaruh secara simultan terhadap
manajemen laba pada Perusahaan
property dan real estate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

2. Apakah RPT dan TATO memiliki
pengaruh secara parsial terhadap
manajemen laba pada Perusahaan
property dan real estate yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
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1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulis dalam

penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui bagaimana

pengaruh RPT dan TATO terhadap
manajemen laba secara simultan
pada perusahaan property dan real
estate yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

2. Untuk mengetahui bagaimana
pengaruh RPT dan TATO terhadap
manajemen laba secara parsial pada
perusahaan property dan real estate
yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Teoritis

Menurut Felianna Yie Ke dalam
Simposium Akuntansi Nasional X (2007),
“transaksi dengan pihak yang memiliki
hubungan berelasi (RPT) memiliki dua
hipotesis yang bertolak belakang yaitu
sebagai transaksi opportunis atau sebagai
transaksi efisien”. RPT dalam transaksi yang
opportunis menyebabkan conflict of interest
yang konsisten dengan agency theory dan
sebagai transaksi efisiensi, RPT dilakukan
untuk pertimbangan efisiensi dalam
memenuhi kebutuhan perusahaan.

2.1.1.Related Party Transaction
(RPT)

Menurut PSAK No. 7, “Pihak-pihak
yang dianggap mempunyai hubungan
istimewa bila satu pihak mempunyai
kemampuan untuk mengendalikan
pihak lain atau mempunyai pengaruh
signifikan atas pihak lain dalam
mengambil keputusan keuangan dan
operasional”. Definisi yang RPT
menurut International Financial
Statement Standar (IFRS) dalam IAS
24.9 , yaitu:“A related party is a person

or entity that is related to the entity that
is preparing its financial statements
(referred to as the ‘reporting entity’) A
related party transaction is a transfer of
resources, service, or obligations
between related parties, regardless of
whether a price is changed”.
2.1.2.Total Asset Turnover (TATO)

TATO adalah rasio aktivitas yang
digunakan untuk mengukur sampai
seberapa besar efektivitas perusahaan
dalam menggunakan sumber dayanya
yang berupa asset. Semakin tinggi
efisien penggunaan asset dan semakin
cepat pengembalian dana dalam bentuk
kas (Abdul Halim, 2007). TATO sendiri
merupakan rasio antara penjualan
dengan total aktiva yang mengukur
efisiensi penggunaan aktiva secara
keseluruhan. Apabila rasio rendah itu
merupakan indikasi bahwa perusahaan
beroperasi pada volume yang memadai
bagi kapsitas investasinya. TATO
disebut juga sebagai rasio pengelolaan
aktiva terakhir yang mengukur
perputaran atau pemanfaatan dari semua
aktiva perusahaan. Apabila perusahaan
tidak menghasilkan volume usaha yang
cukup untuk ukuran investasi sebesar
total aktivanya, penjualan harus
ditingkatkan. Beberapa aktiva harus
dijual, atau gabungan dari langkah-
langkah tersebut harus segera
dilakukan. TATO secara sistematis
dapat dirumuskan sebagai berikut :
(Kasmir, 2008)

Total Asset Turnover

2.1.3.Manajemen Laba
2.1.3.1 Pengertian Manajemen

Laba
Menurut Darsono  dan Ari

(2008), laba ialah prestasi seluruh
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karyawan dalam suatu perusahaan
yang dinyatakan dalam bentuk
angka keuangan, yaitu selisih
positif antara pendapatan
dikurangi beban (expense). Laba
merupakan dasar ukuran kinerja
bagi kemampuan manajemen
dalam mengoperasikan harta
perusahaan. Laba harus
direncakan dengan baik agar
manajemen dapat mencapainya
secara efektif.

2.2 Kerangka Konseptual
Kerangka berpikir merupakan

penjelasan sementara gejala-gejala yang
menjadi objek permasalahan tentang
hubungan antarvariabel yakni variabel
independen dan variabel dependen yang
disusun dari berbagai teori yang telah
diuraikan (Sugiyono, 2007).

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Penelitian
Menurut Erlina (2007), “Hipotesis

menyatakan hubungan yang digunakan secara
logis antara dua variabel atau lebih dalam
rumusan preposisi yang dapat diuji secara
empiris”. Hipotesis adalah dugaan atau
jawaban sementara terhadap masalah yang
akan diuji kebenarannya melalui analisis data
yang relevan dan kebenarannya akan diketahui
setelah dilakukan penelitian. Adapun hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H0 : terdapat pengaruh RPT dan TATO
secara simultan dan parsial terhadap
manajemen laba

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan
adalah desain kasual. Menurut Sugiyono
(2007) desain kausal adalah penelitian yang
bertujuan menganalisis hubungan sebab
akibat antara variabel independen dan
wariabel dependen. Penelitian ini menguji
pengaruh Related Party Transaction (RPT)
dan Total Asset Turnover (TATO) terhadap
Manajemen Laba
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2007). Populasi dalam penelitian
ini adalah perusahaan properyi dan real
estate yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2009- 2012.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut dimana sampel yang diambil harus
benar-benar representatif (Sugiyono, 2007).
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
ditentukan dengan menggunakan metode
purposive sampling, yaitu teknik
pengumpulan sampel dengan pertimbangan
tertentu.
Kriteria-kriteria sampel yang ditentukan
oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan property dan real estate
yang terdaftar di BEI selama tahun
2009-2012 dan tidak pernah delisting
selama periode tersebut.

2. Perusahaan yang mempublikasikan
laporan keuangan yang telah diaudit
dari tahun 2009-2012.

3. Perusahaan tersebut memiliki data
mengenai RPT, TATO dan
Manajemen laba.

Transaksi

Hubungan

Istimewa

Total Asset

Turnover

Manajeme

n Laba
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Berdasarkan kriteria diatas, dari 36
perusahaan yang menjadi populasi maka
terdapat 25 perusahaan untuk menjadi
sampel penelitian,
BAB IVANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan
perusahaan property dan real estate
yang terdaftar di BEI dari tahun 2009-
2012 sebagai objek penelitian. Setelah
dilakukan penyeleksian berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan, maka
didapat 25 perusahaan sebagai sampel
penelitian yang berarti 100 unit analisis.
Metode yang digunakan untuk
menganalisis data dalam penelitian ini
adalah statistik deskriptif, pengujian
asumsi klasik dan regresi berganda.

Pengolahan dimulai dari menginput dan
mengolah data ke microsoft excel
kemudian melakukan pengujian dengan
menggunakan software SPSS versi 18.
Kemudian didapat output-output yang
dihasilkan berdasarkan metode analisis
yang telah ditentukan.

4.2 Analisis Hasil Penelitian
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif
menggambarkan fenomena dan
karakteristik data. Dalam suatu
penelitian analisis deskriptif perlu
dilakukan karena karakteristik
dari suatu data akan
menggambarkan fenomena dari
data (Erlina, 2008).

Tabel 4.1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

MLABA 100 -,987524 ,195457 -,09933807 ,156581560

RPT 100 110468887 589596973406 78365243674,27 108535586908,177

TATO 100 ,0200 ,6378 ,220564 ,0957439

Valid N

(listwise)

100

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2013

Berdasarkan hasil analisis statistik
deskriptif diatas, dapat dijelaskan
beberapa hal berikut, yaitu:
a. Jumlah seluruh sampel dalam

penelitian ini adalah 25
perusahaan dilkalikan 4 tahun
penelitian yang berarti 100 unit
analisis. Penelitian ini
menggunakan 1 variabel
independen dengan skala
nominal yaitu RPT dan 1

variabel dengan skala rasio
yaitu TATO.

b. Nilai minimum untuk variabel
manajemen laba adalah -
0,987524 dan nilai
maksimumnya -0,195457
dengan nilai rata-rata -
0,09933807, sedangkan standar
deviasinya 0,156581560.

c. Nilai minimum untuk variabel
RPT adalah Rp 110.468.887,-
dan nilai maksimumnya Rp
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589.596.973.406,- dengan nilai
rata-rata Rp 78.365.243.674,-
sedangkan standar deviasinya
108.535.586.908,-.

d. Nilai minimum untuk variabel
TATO adalah 0,0200 dan nilai
maksimumnya 0,6378 dengan
nilai rata-rata 0,220564
sedangkan standar deviasinya
0,0957439.

4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik
4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan
untuk menguji apakah dalam
model regresi antara variabel
dependen dengan variabel
independen memiliki distribusi

normal atau tidak. Cara yang
dilakukan untuk melihat
normalitas adalah dengan melihat
hasil uji K-S, histogram dan
grafik P-P plot. Cara pengambilan
keputusan dalamuji K-S adalah
apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed)
lebih besar dari 0,05 maka data
terdistribusi secara normal,
apabila nilainya lebih kecil dari
0,05 maka data tidak terdistribusi
secara normal. Hasil uji
normalitas dalam penelitian ini
disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

MLABA RPT TATO

N 100 100 100

Normal

Parametersa,b

Mean -,09933807 78365243674,27 ,220564

Std. Deviation ,156581560 108535586908,177 ,0957439

Most Extreme

Differences

Absolute ,134 ,235 ,178

Positive ,110 ,227 ,178

Negative -,134 -,235 -,097

Kolmogorov-Smirnov Z 1,336 2,355 1,777

Asymp. Sig. (2-tailed) ,056 ,000 ,004

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2013

Dari tabel 4.2 dapat dilihat hasil
uji Kolmogorov-Smirnov yang
menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-
tailed) pada variabel RPT sebesar
0,000 dan TATO sebesar 0,004 yaitu
lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti H0

ditolak yang berarti data tidak

terdistribusi secara normal. Dari
penjelasan tersebut dapat disimpulkan
bahwa variabel manajemen laba saja
yang terdistribusi normal. Normalitas
juga dapat diketahui dengan
menggambarkan penyebaran data
melalui sebuah grafik berikut ini:
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Gambar 4.1
Grafik Histogram

Sumber: Hasil pengolahan SPSS,
2013

Gambar 4.2
Grafik P-Plot

Sumber: Hasil pengolahan SPSS,
2013

Dengan melihat tampilan
grafik histogram maupun grafik
normal plot dapat disimpulkan
bahwa grafik histogram
memberikan pola distribusi yang

tidak normal. Sedangkan pada
grafik normal plot terlihat titik-
titik menyebar disekitar garis
diagonal, serta penyebarannya
agak menjauh dari garis
diagonal.Menurut Ghozali (2005)
data yang tidak terdistribusi
secara normal dapat
ditransformasi agar manjadi
normal. Ada beberapa cara untuk
mengubah model regresi menjadi
normal (Erlina, 2008), yaitu:
a. Lakukan transformasi data ke

bentuk lainnya.
b. Lakukan trimming yaitu

membuang data outlier.
c. Lakukan winsorizing yaitu

mengubah nilai data yang
outlier ke suatu nilai tertentu.
Pada penelitian ini penulis
melakukan transformasi data
dalam model logaritma natural
agar nilai residual data menjadi
normal. Setelah data
ditransformasikan, peneliti
melakukan pengujian ulang
menggunakan Kolmogorov-
Smirnov (K-S), grafik
histogram dan grafik normal
plot untuk mengetahui
normalitasnya.Berikut hasil
pengujian setelah data
ditransformasi ke dalam
logaritma natural:
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Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas (Setelah ditransformasi)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

LnMLaba LnRPT LnTATO

N 21 100 100

Normal

Parametersa,b

Mean -3,3377 23,9213 -1,5982

Std. Deviation 1,18020 1,84960 ,43853

Most Extreme

Differences

Absolute ,112 ,104 ,115

Positive ,102 ,052 ,115

Negative -,112 -,104 -,099

Kolmogorov-Smirnov Z ,513 1,042 1,152

Asymp. Sig. (2-tailed) ,955 ,228 ,141

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2013

Dari tabel 4.3 dapat dilihat
bahwa data penelitian telah
terdistribusi normal setetelah
dilakukan transformasi. Nilai
Asymp. Sig (2-tailed) dari

masing-masing variabel adalah
LnMlaba sebesar 0,955 LnRPT
sebesar 0,228 dan LnTATO
sebesar 0,141.

Gambar 4.3
Grafik Histogram (setelah data ditransformasi)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2013

Dari gambar 4.3, terlihat
bahwa kurva berbentuk lonceng
yang sempurna dengan
kemiringan yang cenderung

seimbang baik dari sisi kiri
maupun dari sisi kanan, hal ini
menunjukkan bahwa data telah
terdistribusi secara normal.
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Gambar 4.4
Grafik P-Plot (setelah data ditransformasi)

Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2013

Dari gambar 4.4, terlihat
bahwa titik menyebar disekitar
arah garis diagonal yang
menunjukkan pola distribusi yang
normal dan dapat digunakan
untuk pengujian lebih lanjut.

4.2.2.2 Uji Multikoliniearitas

Uji multikoliniearitas
bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel.
Model regresi yang baik

seharusnya tidak terjadi korelasi
antara variabel bebas.
Multikoliniearitas dapat dilihat
dari nilai tolerance dan variance
inflation factor (VIF).
Multikoliniearitas terjadi apabila
nilai tolerance < 0,1 dan nilai VIF
> 10.

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikoliniearitas

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -2,501 6,317 -,396 ,697

LnRPT -,018 ,219 -,021 -,084 ,934 ,871 1,148

LnTATO ,224 1,132 ,050 ,197 ,846 ,871 1,148

a. Dependent Variable: LnMLaba
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Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2013

Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat
bahwa nilai tolerance dari setiap
variabel yaitu 0,871 atau > 0,10 dan
nilai VIF dari setiap variabel
independen yaitu 1,073 atau < 10.
Oleh karena itu dapat disimpulkan
bahwa tidak ada multikoliniearitas
antar variabel dalam model regresi.

4.2.2.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas
bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika
variance dari satu pengamatan ke
pengamatan lain sama, maka
dapat disebut homokedastisitas
dan jika berbeda disebut
heterokedastisitas. Model regresi
yang baik adalah yang

homokedastisitas atau tidak terjadi
heterokedastisitas (Ghozali,
2006). Salah satu cara untuk
mendeteksi ada atau tidaknya
heterokedastisitas adalah dengan
melihat grafik plot antara nilai
prediksi variabel terikat dengan
residualnya. Jika ada pola
tertentu, seperti titik-titik
menyebar diatas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y, maka
tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 4.5
Scatterplot

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS
Dari grafik scatterplot

terlihat bahwa titik-titik
menyebar secara acak serta
tersebar baik di atas maupun di

bawah angka 0 pada sumbu Y,
sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi
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heterokedastisitas pada model
regresi.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi
Uji ini bertujuan untuk

melihat apakah dalam suatu
model regresi linier ada korelasi

antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan
pada periode t-1. Cara yang dapat
digunakan untuk mendeteksi
masalah autokorelasi adalah
dengan menggunakan uji Durbin
Watson.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model

R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0

1 ,047a ,002 -,109 1,24268 2,158

a. Predictors: (Constant), LnTATO, LnRPT

b. Dependent Variable: LnMLaba
Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2013

Untuk mengetahuinya, dari
data diketahui nilai T (sampel) =
100, k = 2 dan nilai d (Durbin-
Watson) = 2,158, dari data
tersebut dicari nilai dL dan dU,
sehingga didapat nilai dL =
1,6337 dan dU = 1,7152.
Selanjutnya hitung nilai (4-d) =
1,842.Cara menentukan atau
kriteria pengujian autokorelasi
adalah sebagai berikut:
Deteksi Autokorelasi Positif:
Jika d < dL maka terdapat
autokorelasi positif,
Jika d > dU maka tidak terdapat
autokorelasi positif,
Jika dL < d < dU maka pengujian
tidak meyakinkan atau tidak dapat
disimpulkan.
Deteksi Autokorelasi Negatif:
Jika (4-d) < dL maka terdapat
autokorelasi negatif,
Jika (4-d) > dU maka tidak
terdapat autokorelasi negatif

Jika dL < (4-d) < dU maka
pengujian tidak meyakinkan atau
tidak dapat disimpulkan.
Berdasarkan perhitungan yang
dilakukan:
Nilai d (2,158) > nilai dU
(1,6337), maka tidak terdapat
autokorelasi positif.
Nilai 4-d (1,842) > nilai dU
(1,7152), maka tidak terdapat
autokorelasi negatif.
Dapat disimpulkan pada uji t tidak
terdapat autokorelasi positif dan
tidak terdapat autokorelasi negatif
sehingga tidak terjadi
autokorelasi.

4.2.3 Analisi Regresi
Pengolahan data dengan

menggunakan regresi linier dalam
mencari hubungan antara variabel
independen yaitu RPT dan TATO
terhadap variabel dependen yaitu
manajemen laba. Dalam
menentukan hubungan yang
berlaku antara RPT dan TATO
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terhadap manajemen laba
digunakan model analisis
berganda berikut:

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Hasil analisis regresi dapat dilihat
pada Tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Analisis Regresi

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -

2,501

6,317 -,396 ,697

LnRPT -,018 ,219 -,021 -,084 ,934 ,871 1,148

LnTATO ,224 1,132 ,050 ,197 ,846 ,871 1,148

a. Dependent Variable: LnMLaba
Sumber: Hasil pengolahan SPSS, 2013

Berdasarkan nilai koefisien yang
ada pada tabel persamaan regresi
diatas, maka dapat disusun model
analisis regresi berganda untuk
penelitian ini yaitu:
Y = -2,501 – 0,018X1 + 0,224X2

Keterangan:
Y = Manajemen laba
X1 = RPT
X2 = TATO
Interpretasi model analisis regresi
berganda tersebut adalah sebagai
berikut:
1. α = -2,501

Konstanta sebesar -2,501
menunjukkan bahwa apabila
tidak ada variabel independen
(RPT dan TATO) maka
manajemen laba adalah sebesar
-2,501

2. β1 = -0,018
Koefisien regresi ini
menunjukkan bahwa setiap

kenaikan 1% variabel RPT
akan menyebabkan penurunan
manajemen laba sebesar 0,018
dengan asumsi variabel lain
tetap.

3. β2 = 0,224
koefisien regresi ini
menunjukkan bahwa setiap
kenaikan 1% variabel TATO
akan menyebabkan kenaikan
variabel manajemen laba
sebesar 0,224 dengan asumsi
variabel lain tetap.

4.2.4 Pengujian Hipotesis
4.2.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisien daterminasi
bertujuan untuk
menentukan kemampuan
variabel independen dalam
menjelaskan variabel
dependen. Nilai koefisien
determinasi adalah antara
nol (0) dan satu (1). Nilai
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(R2) yang kecil berarti
kemampuan variabel
independen dalam
menjelaskan variabel
dependen sangat terbatas.
Nilai yang mendekati satu
(1) berarti variabel
independen memberikan
hampir semua informasi

yang dibutuhkan untuk
memprediksi variasi
variabel dependen
(Ghozali, 2005). Uji
koefisien determinasi
disajikan dalam tabel 4.7
berikut:

Tabel 4.7

Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summaryb

Model

R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0

1 ,047a ,002 -,109 1,24268 2,158

a. Predictors: (Constant), LnTATO, LnRPT

b. Dependent Variable: LnMLaba
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS

Dari tabel 4.7 diatas diketahui
bahwa Adjusted R square
(R2)bernilai 0,047. Angka ini
mengindikasikan bahwa 4,7 %
variabel manajemen laba dapat
dijelaskan oleh variabel RPT dan
TATO. Sedangkan sisanya
sebesar 95,3% dijelaskan oleh
faktor-faktor lain diluar model
yang dianalisis.

4.2.4.2 Uji F (uji secara
simultan)

Uji F dilakukan untuk
mengetahui apakah semua
variabel independen yang diteliti
mempunyai pengaruh secara
bersama-sama atau simultan
terhadap manajemen laba. Hasil
uji F (simultan) dapat dilihat pada
tabel berikut ini.

Tabel 4.8
Hasil Uji F (uji simultan)

ANOVAb

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1Regression ,061 2 ,030 ,020 ,981a

Residual 27,797 18 1,544

Total 27,857 20

a. Predictors: (Constant), LnTATO, LnRPT

b. Dependent Variable: LnMLaba

Sumber : Hasil pengolahan SPSS, 2013
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Pada tabel 4.8 dapat dilihat
nilai F hitung adalah 0,020,
sedangkan bila dilihat dari Tabel
Nilai Kritis Distribusi (Ilyda,
2012) dengan df penyebut (nilai
residual) sebesar 18 dan df
pembilang (nilai regression)
sebesar 2 dengan signifikansi 0,05
maka didapat nilai F tabel sebesar
3,55. Berdasarkan hasil tersebut,
dapat disimpulkan bahwa tidak
semua variabel independen (RPT
dan TATO) berpengaruh secara
simultan terhadap manajemen
laba karena nilai F hitung < F
tabel (0,020 < 3,55) dan nilai
probabilitas lebih besar dari
tingkat signifikansi yaitu 0,981 >
0,05.

4.2.4.3 Uji t (uji secara parsial)
Uji t (uji secara

parsial) pada dasarnya
menunjukkan seberapa
jauh pengaruh satu
variabel independen secara
individual dalam
menerangkan variabel
dependen (Ghozali, 2005).
Hasil uji t disajikan dalam
tabel berikut:

Tabel 4.9
Uji t

Sumber: Hasil pengolahan SPSS,
2013

Berdasarkan tabel 4.9 dapat
diketahui bahwa masing-masing
variabel baik RPT dan TATO
memiliki nilai signifikan lebih
besar daripada 0,05, yakni RPT
sebesar 0,934 dan TATO sebesar
0,846, sehingga dapat
disimpulkan bahwa RPT dan
TATO tidak mempunyai pengaruh
yang signifikan secara parsial
terhadap manajemen laba.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian
Hasil penelitian melalui pengujian

variabel menggunakan uji F ditemukan
bahwa variabel RPT dan TATO secara
bersama-sama tidak berpengaruh
terhadap manajemen laba. Kemampuan
variabel independen menjelaskan
variabel dependen dilihat dari nilai
adjusted R square yang hanya sebesar
0,086, ini menunjukkan variabel
independen hanya mampu menjelaskan
4,7% variasi dependen dalam penelitian
ini. Sisanya sebesar 95,3% dijelaskan
oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel
independen dalam penelitian ini tidak
dapat digunakan untuk memprediksi
terjadinya manajemen laba secara
simultan atau bersama-sama. Dari hasil

Coefficientsa

Model Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients

T Sig.

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -2,501 6,317 -,396 ,697

LnRPT -,018 ,219 -,021 -,084 ,934 ,871 1,148

LnTATO ,224 1,132 ,050 ,197 ,846 ,871 1,148

a. Dependent Variable: LnMLaba
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pengujian variabel penelitian
menggunakan uji t, menunjukkan
bahwa variabel RPT dan TATO tidak
mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap manajemen laba. Hal ini
ditunjukkan dari nilai ttabel dan thitung

serta signifikansi dari masing-masing
variabel. Jika nilai signifikansi < 0,05
maka variabel independen berpengaruh
terhadap variabel dependen, sedangkan
jika nilai signifikansi > 0,05 maka
variabel independen tidak berpengaruh
terhadap variabel dependen.
Berdasarkan hasil uji t, nilai signifikansi
RPT adalah sebesar 0,934. Hal ini
menunjukkan bahwa nilai signifikansi
RPT > 0,05 sehingga RPT tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
manajemen laba. Hasil penelitian ini
tidak konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Sunarto (2009), yang
menyatakan bahwa RPT yang kompleks
dan rumit dapat menimbulkan resiko
salah saji akibat kecurangan karena
rentan terhadap manipulasi oleh
manajemen. Namun penelitian ini
sejalan dengan penelitian Rahmat dan
Erna (2010), yang menjelaskan bahwa
hubungan istimewa memiliki hubungan
yang negatif. Dari hasil uji t pada
variabel TATO, diperoleh nilai
signifikansi sebesar 0,846. Hal ini
menunjukkan nilai signifikansi TATO >
0,05, yang berarti TATO tidak
mempunyai pengaruh secara parsial
terhadap manajemen laba.  Variabel
TATO tidak dapat digunakan untuk
memprediksi terjadinya manajemen
laba perusahaan property dan real
estate yang terdaftar di BEI tahun 2009-
2012.

BAB V. KESIMPULAN,
KETERBATASAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji pengaruh
mekanisme RPT dan TATO terhadap
manajemen laba pada perusahaan
property dan real estate yang terdaftar di
BEI pada tahun 2009-2012.
Berdasarkan hasil analisis data, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Secara simultan Related Party

Transaction (RPT) dan Total Asset
Turnover (TATO) tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap
manajemen laba. RPT dan TATO
tidak dapat digunakan secara
bersama-sama dalam memprediksi
terjadinya manajemen laba.

2. Secara parsial Related Party
Transaction (RPT) dan Total Asset
Turnover (TATO) tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap
manajemen laba pada perusahaan
yang terdaftar di BEI pada tahun
2009-2012. Pernyataan ini dapat
dibuktikan dengan hasil uji t, bahwa
variabel RPT mempunyai nilai
signifikansi sebesar 0,934 dan TATO
sebesar 0,846 yang berarti lebih
besar daripada 0,05.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Kelemahan atau kekurangan

yang ditemukan setelah dilakukan
analisis dan interpretasi data adalah
sebagai berikut:
1. Penggunaan model untuk mendeteksi

manajemen laba dalam penelitian ini
(Modified Jones Model) mungkin
belum mampu mendeteksi
manajemen laba dengan baik
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sehingga masih diperlukan justifikasi
model lain terutama untuk mencari
discretionary accrual (DA).

2. Dalam penelitian ini penulis
menggabungkan semua faktor dalam
RPT, sehingga tidak mencerminkan
hasil terhadap manajemen laba
secara mendetail.

3. Variabel independen yang digunakan
dalam penelitian ini hanya 2 variabel
dengan Adjusted R2 hanya 0,047.
Sehingga ada faktor-faktor lain yang
lebih berpengaruh terhadap
manajemen laba.

5.3 SARAN
Saran untuk penelitian

selanjutnya diharapkan dapat
melengkapi keterbatasan penelitian
dengan mengembangkan beberapa hal
berikut:
1. Perlunya mempertimbangkan model

berbeda yang digunakan dalam
menentukan DA sehingga
manajemen laba dengan sudut
pandang yang berbeda.

2. Dalam penelitian selanjutnya
diharapkan memisahkan variabel
RPT ke dalam sub variabel yang
lebih kecil seperti variabel kas dan
setara kas, piutang maupun hutang.
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