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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Firm Size dan Financial Leverage 

suatu perusahaan terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan objek penelitian 

sebanyak 5 perusahaan pada periode 2011-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode asosiatif, pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah regresi logistik. Penelitian ini menggunakan software SPSS 

20. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara bersama sama (simultan) Firm Size dan 

Financial Leverage berpengaruh secara signifikan terhadap Income Smoothing, sedangkan 

secara parsial Firm Size memiliki pengaruh positif dan siginifikan. Financial Leverage tidak 

memiliki pengaruh positif maupun signifikan terhadap Income Smoothing. 

 

Kata kunci  : Firm Size, Financial Leverage, Income Smoothing. 

 

 

Abstract 

The purpose of this study is to find out the impact of Firm Size and Financial Leverage 

to Income Smoothing in manufacture firm especially in automotive and component sector that 

listid in Indonesia Stock Exchange. This research used 5 company’s financial statement at 

2011-2016. 

Period as the object. Research method used is associative method. Data collection is 

library research and documentation study. The data analysis technique used is regression 

logistics. This research used SPSS 20 software. 

Results of this research indicate that Firm Size and Financial Leverage simultaneously 

had an effect to Income Smoothing. While profitability had a positive effect and significant. 

Financial Leverage didn’t had effect to Income Smoothing. 

 

Keyword : Firm Size, Financial Leverage, Income Smoothing. 

 

1 Pendahuluan 

 

Perkembangan dunia usaha menuntut adanya persaingan bisnis yang semakin ketat. 

Persaingan ini mendorong para manajer untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

perusahaannya. Pada dasarnya, laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggung 

jawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya pemilik (Belkaoui, 2012:156). 

Salah satu informasi dalam laporan keuangan adalah mengenai laba. Informasi laba merupakan 
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komponen laporan keuangan perusahaan untuk menilai kinerja manajemen, estimasi laba dalam 

jangka panjang, dan penaksiran risiko (Kirschenheiter dan Melumad dalam Juniarti dan 

Corolina, 2005). 

Informasi mengenai laba merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk 

menilai kinerja keuangan dan kinerja manajemen pada suatu perusahaan. Selain itu, masyarakat 

menilai bahwa laba dapat mencerminkan kondisi pada suatu perusahaan, apabila laba yang 

diperoleh tinggi maka perusahaan tersebut dapat dikatakan sehat dan baik. Sebaliknya, jika laba 

yang diperoleh rendah maka manajemen akan terindikasi  untuk melakukan tindakan yang dapat 

membuat laporan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Salah satu tindakan tersebut 

adalah dengan cara manajemen laba. Salah satu bentuk manajemen laba adalah praktek perataan 

laba (income smoothing).Perataan laba adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun 

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

yang kurang menguntungkan. Akibatnya laporan keuangan yang disajikan tidak dapat 

diandalkan (Ahmed dalam Oviani, et al., 2014). Pada dasarnya praktik perataan laba ini telah 

dilakukan sejak lama dan oleh beberapa pihak masih dianggap wajar, yaitu selama perataan laba 

tersebut masih menggunakan metode akuntansi yang berlaku (Setyaningtyas, 2014). 

Perusahaan dengan laba yang stabil akan memberikan rasa aman untuk para investor 

dalam menginvestasikan uangnya. Kecenderungan lebih memusatkan perhatian pada laba yang 

terdapat pada laporan laba rugi ini ditemukan oleh banyak peneliti (Hapsari, 2008). Hal ini 

memotivasi para manajer perusahaan  untuk terus membuat laba perusahaan terus  stabil 

sehingga nantinya akan memberikan nilai yang lebih dimata para investor. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, diduga Income Smoothing 

dipengaruhi oleh Firm Size dan  Financial Leverage sehingga penulis tertarik untuk 

melanjutkan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul: “Pengaruh Firm Size dan 

Financial Leverage Terhadap Income Smoothing pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Otomotif dan Komponen Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

 

 

2 Landasan Teori 

2.1     Income Smoothing 

          (Menurut Belkaoui (2012) menyatakan bahwa : “Perataan laba adalah upaya yang sengaja 

dilakukan untuk memperkecil atau fluktuasi pada tingkat laba yang dianggap normal bagi suatu 

perusahaan”. Dalam pengertian ini perataan merepresentasi suatu bagian upaya manajemen 

perusahaan untuk mengurangi variasi tidak normal dalam laba pada tingkat yang diijinkan oleh 

prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat. 

 

2.2     Firm Size 

         Menurut (Vintila et al. 2013) menyatakan bahwa : “Ukuran perusahaan adalah ukuran 

citra perusahaan dan merupakan skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu 

perusahaan”. 

         Kemudian  Brigham & Houston (2010:4) menyatakan bahwa : “Ukuran perusahaan 

merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total 

asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain”. 

 

 

2.3     Financial Leverage 

Menurut (sartono 2008 dalam Malahayati, R. Arfan, M. & Basri,H 2015) menyatakan 

bahwa:Financial leverage merupakan sumber dana yang memiliki beban tetap yang diharapkan 

bisa memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan beban 

tetapnya sehingga keuntungan akan meningkat yang tersedia untuk para pemegang saham. 

Sedangkan menurut (kasmir, 2011:151 dalam Yulia, M 2013).  “Financial leverage menunjukan 

sejauh mana aset perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan hutang”. 
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Berdasarkan definisi tentang financial leverage diatas dapat disimpulkan bahwa financial 

leverage menunjukan besarnya kebutuhan dana dalam suatu perusahaan yang didanai dengan 

hutang, hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi berarti 

perusahaan akan mempunyai resiko kerugian yang cukup besar. 

 

2.4     Kerangka Pemikiran 

2.4.1  Hubungan Firm Size dengan Income Smoothing 

         Menurut (Vintila et al. 2013): “Ukuran perusahaan adalah ukuran citra perusahaan dan 

merupakan skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan”.  

          Sedangkan menurut  Hartono (2008:14) menatakan bahwa : “Ukuran perusahaan (firm 

size) besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/ besar harta perusahaan dengan 

menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”. 

Firm Size dalam penelitian ini diproksikan dengan total aktiva. Alasannya karena total 

aktiva merupakan proksi yang paling tepat untuk mengukur ukuran perusahaan. Nilai total 

aktiva mencerminkan harta atau kekayaan perusahaan. Dengan demikan dapat diasumsikan 

bahwa semakin besar nilai total aktiva, semakin besar pula ukuran perusahaan dan kinerja 

perusahaan dapat dikatakan baik, karena perusahaan berusaha keras untuk  tetap meningkatkan 

nilai aktivanya (Kustono, 2010).  

Perusahaan yang besar diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang drastis, 

karena sebaliknya jika nilai aktiva perusahaan menurun maka laba pun ikut menurun dan hal ini 

akan memberikan dampak buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan melakukan 

praktik perataan laba agar kondisi laba yang dihasilkan oleh aktiva perusahaan terlihat stabil. 

Sehingga (Suswito dan Herawati, 2005) menyatakan bahwa: “Perusahaan yang 

ukurannya lebih besar diperkirakan akan terindikasi lebih besar untuk melakukan perataan laba”  

 

 

 

2.4.2  Hubungan financial leverage dengan Income Smoothing 

        Menurut Kasmir (2017:151) : “Financial leverage menunjukan sejauh mana aset 

perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan hutang”. 

Sedangkan Menurut (sartono 2008 dalam Malahayati, R. Arfan, M. & Basri,H 2015) : 

Financial leverage merupakan sumber dana yang memiliki beban tetap yang diharapkan bisa 

memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar bila dibandingkan dengan beban tetapnya 

sehingga keuntungan akan meningkat yang tersedia untuk para pemegang saham. 

Financial leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan debt to equity ratio. 

Alasanya karena debt to equity ratio menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola 

aktivanya dan berapa besar bagian dari aktiva tersebut yang didanai oleh utang (Riyanto 

2015:238).  

Maka ketika semakin tinggi financial leverage maka perusahaan akan melakukan 

tindakan praktik income smoothing (Yulia, 2013). Karena pengggunaan utang yang terlalu besar 

akan menyebabkan tingginya resiko perusahaan, resiko yang tinggi memicu keinginan para 

investor untuk memperoleh pengembalian yang lebih atas investasi mereka. Sehingga memicu 

manajer melakukan tindakan income smoothing agar laba yang dihasilkan lebih stabil (Andriani, 

2017). 

Sehingga menurut (Sartono, 2010) yang menyatakan bahwa : Financial leverage 

menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk membiayai investasinya,  Sehingga semakin 

besar utang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga 

investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Akibat kondisi tersebut 

perusahaan terindikasi untuk melakukan praktik income smoothing. 

Berdasarkan uraian dari kerangka pemikiran diatas maka dibuatlah bagan kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

Firm Size 
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Gambar: Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

2.5     Hipotesis 

Berdasarkan pada kajian pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran seperti 

yang diuraikan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis utama: Terdapat pengaruh firm size dan financial leverage terhadap Income 

Smoothing. 

Adapun sub hipotesisnya terdiri dari : 

H1 : Terdapat pengaruh firm size terhadap income smoothing.   

H2 : Terdapat pengaruh financial leverage terhadap income smoothing. 

 

 

3  Metode Penelitian 

3.1     Metode Penelitian yang digunakan 

Berdasarkan variabel yang akan diteliti, maka metode yang digunakan penelitian  ini 

adalah metode kuantitatif dengan rumusan masalah asosiatif. Sugiyono (2015:36) menyatakan 

bahwa: “rumusan masalah asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih”. 

Bentuk hubungan dalam penelitian ini yaitu hubungan kausal. Sugiyono (2015:36) 

menyatakan bahwa: “hubungan kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab akibat”. 

Dimana variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi). 

berdasarkan judul penelitian yang akan dilakukan yaitu “Pengaruh firm size dan Financial 

Leverage  terhadap Income Smoothing pada perusahaan manufaktur sektor otmotif dan 

komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2012-2016” maka penelitian ini 

bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen (yang mempengaruhi) yaitu firm 

size dan financial leverage terhadap variabel dependen (yang dipengaruhi) yaitu Income 

Smoothing. 

 

3.2     Operasionalisasi  Variabel 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 variabel penelitian yaitu income smoothing 

sebagai variabel dependen dan firm size dan financial leverage sebagai variabel independennya. 

Variabel Dependen 

Sugiyono (2015:39) menyatakan bahwa: “Variabel dependen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel dependen adalah income smoothing. Belkaoui (2012) menjelaskan 

bahwa: “perataan laba merupakan proses normalisasi laba yang disengaja guna meraih suatu 

trend atau tingkat yang diinginkan”. Dimana praktik perataan laba ini diukur dengan 

menggunakan Intentional Smoothing yang di peroleh dari pembagian antara coefficient of 

variation earnings dengan coefficient of variation sales. 

Menurut Bertivano  (2013) income smoothing diuji dengan indeks eckel (1981). Eckel 

menggunakan variabel penghasilan dan variabel penghasilan bersih. Hasil dari pengujian 

melalui coefficient variation (CV) yaitu menentukan mana perusahaan yang melakukan 

tindakan income smoothing dan perusahaan yang tidak melakukan income smoothing. 

 

𝑆𝐼 =
   𝐶𝑉 𝛥𝐼   

   𝐶𝑉 𝛥𝑆   
                                                                                                               

Keterangan: 

𝛥𝐼 : Perubahan Laba dalam suatu periode 

𝛥𝑆 : Perubahan pendapatan dalam suatu periode 

Income Smoothing 

 Financial Leverage 
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CV : Koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai yang diharapkan. 

- Jika nilai eckel ≥ 1, maka perusahaan tidak melakukan perataan laba dan diberi simbol 0 

- Jika nilai eckel ≤ 1, maka perusahaan melakukan perataan laba dan diberi simbol 1. 

Menurut suwito dan Arleen (2005) dalam Bertivano, W (2013). 

 

Variabel independen 

a. Frim Size, Brigham & Houston (2010:4) menyatakan bahwa : “Ukuran perusahaan 

merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukan atau dinilai oleh total 

asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain”. 

Adapun rumusan untuk mencari Firm Size menurut (Taliyang, 2011) :    

 

 

b. Financial Leverage, (sartono 2008 dalam Malahayati, R. Arfan, M. & Basri,H (2015) 

menyatakan bahwa “Financial leverage merupakan sumber dana yang memiliki beban 

tetap yang diharapkan bisa memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan beban tetapnya sehingga keuntungan akan meningkat yang tersedia 

untuk para pemegang saham”. Istilah leverage di dalam manajemen keuangan berhubungan 

dengan pemakaian aset serta sumber dana suatu perusahaan yang memiliki biaya sebagai 

upaya untuk meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Penelitian ini 

mengukur financial leverage menggunakan rasio debt equity ratio (DER). Irham fahmi 

(2013:127) dalam dalam Harahap, Y.R.A. (2014) skala pengukuran yang digunakan adalah 

skala rasio dengan rumus sebagai berikut: 

Adapun rumus debt to equity ratio menurut Kasmir (2017:158) adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

3.3    Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2015:215). Populasi yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2016 yaitu sebanyak 5 perusahaan sektor otmotif dan 

komponen. 

 

3.4    Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dikarenakan datanya bentuk 

laporan keuangan yang berisikan angka-angka, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono 

(2015:8) menyatakan bahwa: “Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang data nya 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik”. 

Data yang diperoleh disini merupakan data sekunder. Menurut Sugiyono (2015:225): 

“Data sekunder merupakan data yang sumbernya diperoleh dengan cara membaca, mempelajari 

dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen 

perusahaan”. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang berupa laporan 

keuangan perusahaan sektor otmotif dan komponen. yang terdaftar di bursa efek indonesia 

periode 2012-2016 dengan cara mengunduh data laporan keuangan perusahaan dari website 

resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu: www.idx.co.id. 

 

3.5    Metode Analisis Data 

Ln Total Aktiva  

 

𝐷𝐸𝑅 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑥 100% 

http://www.idx.co.id/
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Model analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi logistik 

(logistic regression). Alasan digunakan regresi logistik dalam penelitian ini karena variabel 

dependennya merupakan variabel dummy.  

Regresi logistik sebenarnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu bertujuan untuk 

menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel 

independennya (Ghozali, 2012:71). Regresi logistik dapat digunakan tanpa memenuhi asumsi 

multivariate normalitas. Hal ini dikarenakan variabel independennya merupakan campuran 

antara variabel kontinyu atau metrik dan kategorial atau non-metrik (Ghozali, 2012:71).  

Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah:  

 

 

Keterangan: 

Ln (P/1-P) = Simbol yang menunjukkan probabilitas perusahaan yang melakukan income 

smoothing 

b0       =  Koefisien Konstanta 

b1       =  Koefisien regresi 

Firm Size    =  Firm Size     

b2        =  Koefisien regresi 

DER        =  Debt to Equity Ratio 

e                 =  Error 

 

3.6    Pengujian hipotesis 

                      Hipotesis Utama 

          Hipotesis utama di dalam penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara 

bersama-sama (simultan) atau serentak yang dapat  dilakukan dengan menggunakan Uji Overal 

Model Fit atau Omnibus. Menurut Ghazali (2012:333). Pengujian secara simultan ditujukan 

untuk menguji pengaruh firm size dan financial levergae secara bersama-sama terhadap income 

smoothing. Mengenai ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a) Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi diterima). Ini berarti 

variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b) Jika nilai signifikan ≥ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak logistik). Ini 

berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

                   Sub Hipotesis  

      Sub hipotesis dalam penelitian ini merupakan pengujian hipotesis secara parsial yang 

dilakukan dengan menggunakan Uji Wald. Widarjono (2010:123) menyatakan bahwa dalam 

regresi logistik uji wald digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial dengan cara membandingkan nilai statistik. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a) H0 tidak dapat ditolak apabila statistik wald hitung < chi square tabel, dengan nilai 

profitabilitas (sig) > tingkat signifikan α (5%). Hal ini berarti HA ditolak atau hipotesis yang 

menyatakan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen ditolak.  

b) H0  ditolak apabila statistik wald hitung > chi square tabel, dengan nilai profitabilitas (sig) < 

tingkat signifikan α (5%). HA diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen diterima. 

 

4       Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

4.1 Menguji Koefisien Regresi Logistik 

Tabel 1: Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Ln (P/1-P) = b0 +  b1FS  + b2DER +  e 
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Dari bagian output SPSS tersebut, keterkaitan antara firm size dan financial leverage 

terhadap probabilitas income smoothing dapat ditulis dalam persamaan regresi logistik sebagai 

berikut: 

Ln (P/1-P) = -9,499 + 0,374 FS – 0,022 DER + e 

4.2 Model Summary 

Tabel 2: Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 21,435a ,398 ,564 

 Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode regresi logistik diketahui bahwa uji 

model -2 Log Likelihood menghasilkan angka sebesar 41,758 dari koefisien determinasi yang 

dilihat dari Nagelkerke R Square adalah 0,564. Artinya adalah variabel independen yaitu firm 

size dan financial leverage mampu memperjelas variasi dari variabel dependen yaitu income 

smoothing sebesar 56,4%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 43,6% dijelaskan oleh faktor-faktor 

lain yang tidak disertakan dalam model. 

  

             4.3    Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Tabel 3: Omnibus Test of Model Coefficients 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.31 di atas maka nilai signifikan adalah 0,000. Nilai signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa  H0 ditolak  ataupun Ha diterima. 

Hal ini mengindikasi bahwa variabel independen yaitu firm size dan financial leverage secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap income smoothing. 

 

 

 

 

4.4   Hasil Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

Tabel 4: Variables in the Equation 

 

 

 

 

 

 

 

Step 1a 

FS ,374 ,168 4,965 1 ,026 1,453 1,046 2,019 

DER -,022 ,012 3,325 1 ,068 ,978 ,955 1,002 

Constant -9,499 5,002 3,607 1 ,058 ,000   

 Chi-square df Sig. 

Step 1 

Step 15,217 2 ,000 

Block 15,217 2 ,000 

Model 15,217 2 ,000 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 95% C.I.for EXP(B) 

Lower Upper 

Step 1a 

FS ,374 ,168 4,965 1 ,026 1,453 1,046 2,019 

DER -,022 ,012 3,325 1 ,068 ,978 ,955 1,002 

Constant -9,499 5,002 3,607 1 ,058 ,000   
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1 Firm Size 

     Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai wald hitung = 4,965 berarti nilai wald hitung 

(4,965) < chi square tabel (40,1132), dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,026. Hal ini 

menunjukkan bahwa firm size berpengaruh signifikan terhadap income smoothing karena nilai 

wald hitung < chi square tabel atau (4,965 < 40,1132) serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

(0,026 > 0,05) ) dengan kata lain H0 diterima ataupun Ha ditolak. Nilai B untuk ROA pada tabel 

4.30 di atas adalah 0,374 yang berarti bahwa firm size berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap income smoothing. Firm size nampaknya dijadikan pertimbangan oleh manajemen 

perusahaan dalam melakukan praktik income smoothing. Semakin tinggi firm size maka 

semakin besar probabilitas perusahaan melakukan tindakan income smoothing 

2.  Financial leverage (DER) 

    Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai waldhitung = 3,325 berarti nilai 

waldhitung (3,325) < chi squaretabel (40,1132), dan memiliki tingkat signifikansi sebesar 

0,069. Hal ini menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap IS 

karena nilai waldhitung < chi squaretabel atau (3,325 < 40,1132) serta nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 (0,069 > 0,05) dengan kata lain H0 diterima ataupun Ha ditolak. 

Financial leverage nampaknya tidak dijadikan pertimbangan oleh manajemen 

perusahaan dalam melakukan praktik income smoothing. 

 
5 Simpulan dan saran 

5.1     Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut : 

1. Firm size dan financial leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016. 

2. Firm size berpengaruh signifikan terhadap income smoothing  pada perusahaan 

manufaktur sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2016. 

3. Financial Leverage yang diukur dengan debt to equity ratio tidak berpengaruh 

terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di BEI periode 2011-2016. 

 

 

 

 

 

5.2      Saran 

Berdasarkan simpulan di atas penulis mencoba untuk memberikan saran atau 

masukan sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode yang dikemukakan oleh 

Model Eckel (1981) untuk melakukan penelitian mengenai praktik income 

smoothing. 

2. Investor harus lebih cermat dan berhati-hati dalam memperoleh informasi 

keuangan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan investasi, 

karena tidak semua informasi keuangan pada laporan keuangan disajikan secara 
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wajar. Terdapat beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan praktik income 

smoothing agar laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan terlihat stabil. 

3. Sebaiknya perusahaan tidak melakukan kebijakan praktik income smoothing 

melampaui batas variabilitas yang wajar, sehingga tidak menyesatkan 

pengambilan keputusan di masa yang akan datang. 
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