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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi  praktik income smoothing yang terdiri dari 

ukuran perusahaan, rasio leverage, dan umur perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012 dengan populasi 131 

perusahaan dan sampel 16 perusahaan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial hanya ukuran perusahaan yang 

berpengaruh signifikan dan secara simultan ukuran perusahaan, 

rasio leverage, dan umur perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap praktik income smoothing pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012.  

Kata Kunci: income smoothing, ukuran perusahaan, rasio 

leverage, debt to equity ratio, umur perusahaan. 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Informasi akuntansi yang berhubungan dengan kinerja 

perusahaan merupakan kebutuhan yang paling mendasar pada 

proses pengambilan keputusan bagi investor. Salah satu 

parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen 

adalah laba. 

Laba perusahaan yang selalu meningkat menunjukkan bahwa 

kinerja manajemen adalah baik dan pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai perusahaan (stabilitas kinerja). Laba 

menunjukkan nilai dan kapabilitas perusahaan dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut yang mendasari 

investor sebagai pemegang saham lebih memusatkan perhatian 

pada laba perusahaan dibandingkan informasi lainnya. Jika 

didasarkan pada kondisi tersebut seharusnya pemegang saham 

memilih berinvestasi pada perusahaan yang memiliki laba yang 

terus meningkat tajam, tetapi pada kenyataannya investor lebih 

tertarik dengan laba perusahaan yang cenderung stabil. 

Zen dan Herman (2007), juga mengungkapkan seringkali 

perhatian pengguna laporan keuangan hanya ditujukan kepada 

informasi laba, tanpa memperhatikan bagaimana laba tersebut 

dihasilkan. Hal ini mendorong manajemen perusahaan untuk 

melakukan beberapa tindakan yang disebut manajemen atas laba 

(earning management). Sudut pandang tradisional bahwa 

ketidakstabilan pada laporan pendapatan merupakan tanda risiko 

yang meninggi, menghasilkan risk premium yang tinggi. Sudut 



 

 

pandang ini memberikan kesempatan kepada praktik income 

smoothing.  

Income smoothing merupakan salah satu pola dari manajemen 

laba. Tindakan manajemen untuk melakukan income smoothing 

umumnya didasarkan atas berbagai alasan diantaranya untuk 

memuaskan kepentingan pemilik perusahaan seperti menaikkan 

nilai perusahaan sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan 

yang bersangkutan memiliki risiko ketidakpastian yang rendah , 

dan untuk memuaskan kepentingan sendirinya, seperti 

mendapatkan kompensasi dan mempertahankan posisi jabatan 

(Juniarti dan Carolina, 2005) dan dapat mengurangi hutang 

pajak (Anggraini, 2005). 

Penelitian yang mempengaruhi praktik income smoothing 

pada perusahaan publik yang listing pada Bursa Efek Indonesia 

telah banyak dilakukan, namun hasil penelitian tersebut belum 

konsisten satu sama lain. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Budiasih (2009) untuk 

mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dividend pay out ratio dan financial leverage terhadap 

perataan laba, dan pada akhirnya memberikan kesimpulan bahwa 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan dividend pay out ratio 

terbukti berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.  

Penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2010) untuk 

mengetahui pengaruh NPM, ROA, company size, financial 

leverage, dan DER terhadap perataan laba pada perusahaan 

property dan real estate yang terdaftar di BEI, berkesimpulan 

bahwa NPM, financial leverage, dan DER berpengaruh terhadap 

tindakan perataan laba.  

Zen dan Herman (2007), yang melakukan penelitian tindakan 

perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta terkait dengan harga saham, umur 

perusahaan, dan rasio profitabilitas yang menyatakan bahwa 

hanya umur perusahaan yang berpengaruh terhadap tindakan 

perataan laba sedangkan harga saham dan rasio profitabilitas 

tidak berpengaruh.  

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah 

disampaikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
praktik income smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2012? 

2. Apakah rasio leverage berpengaruh signifikan terhadap 

praktik income smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2012? 

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

praktik income Smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2012? 



 

 

4. Apakah ukuran perusahaan, rasio leverage, dan umur 

perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap praktik income smoothing pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012? 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Income Smoothing 

Menurut Belkaoui (2012:73), income smoothing adalah 

“pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan 

memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi 

pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan.  

 

Tujuan Income Smoothing 

Suwito dan Herawaty (2005), mengungkapkan bahwa tujuan 

income smoothing adalah untuk memperbaiki citra perusahaan 

dimata pihak eksternal dan menunjukkan perusahaan tersebut 

memiliki resiko yang rendah. Disamping itu, memberikan 

informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba 

pada masa yang akan datang, meningkatkan persepsi pihak 

eksternal terhadap kemampuan manajemen, dan meningkatkan 

kompensasi bagi pihak menejemen. 

 

Jenis-jenis Income Smoothing 

Menurut Suwito dan Herawaty (2005), tindakan income 

smoothing memiliki dua tipe yaitu income smoothing yang 

dilakukan secara sengaja oleh manajemen dan income smoothing 

yang terjadi secara alami. Income smoothing secara alami 

terjadi sebagai akibat dari proses menghasilkan suatu aliran 

laba yang merata, sementara income smoothing yang disengaja 

dapat terjadi akibat teknik income smoothing riil atau teknik 

income smoothing artifisial.  

 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori agensi adalah pendekatan yang dapat menjabarkan 

konsep manajemen laba yang terkait dengan timbulnya tindakan 

income smoothing. Menurut Anthony dan Govindarajan dalam 

Widyaningdyah (2001),  konsep agency theory adalah hubungan 

atau kontrak antara principal dan agent. 

 

Ukuran Perusahaan 

Menurut Abiprayu (2011:41), perusahaan besar cenderung 

bertindak hati-hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan 

cenderung melakukan pengelolaan laba secara efisien. 

Perusahaan yang lebih besar lebih diperhatikan oleh masyarakat 

sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan 

pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut 

melaporkan kondisinya lebih akurat. 

 

Rasio Leverage 

Menurut Fahmi (2012:127), rasio leverage adalah mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Leverage 



 

 

dapat diukur dengan beberapa rasio salah satunya yaitu debt to 

equity ratio. Menurut Kasmir (2011:157-158), Debt to equity 

ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan 

antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh 

seluruh ekuitas. 

 

Umur Perusahaan 

Menurut Farid dalam Zen dan Herman (2007), umur 

perusahaan adalah umur sejak berdirinya hingga perusahaan 

telah mampu menjalankan operasinya. 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Income Smoothing 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai 

cara, antara lain total asset, log size, nilai pasar saham, 

dan lain-lain (Atarwaman, 2011). Penentuan ukuran perusahaan 

ini didasarkan kepada total asset perusahaan (Machfoedz, 1994 

dalam Suwito dan Herawaty, 2005). Penelitian yang dilakukan 

oleh Budiasih (2009) dan Rahmawati dan Muid (2012), yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

praktik income smoothing dimana semakin besar perusahaan maka 

semakin besar pula indikasi adanya praktik income smoothing. 

Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah: 

H1: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik 

income smoothing  

 

Pengaruh Rasio Leverage terhadap Praktik Income Smoothing 

Debt to equity ratio berhubungan dengan utang yang 

diberikan kreditur. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 

kreditur berdasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan 

sebelum memberikan pinjaman kepada perusahaan. Seorang 

kreditur akan memberikan kredit kepada perusahaan yang 

menghasilkan laba yang stabil dibanding perusahaan dengan laba 

yang fluktuatif. Kreditur cenderung menghindari perusahaan 

yang menghasilkan laba berfluktuasi karena kreditur tidak mau 

yang telah dipinjamkan kepada perusahaan resikonya terlau 

besar yaitu tidak tertagih atau tidak kembali, sehingga 

mendorong perusahaan dalam hal ini manajer untuk melakukan 

praktik income smoothing. Sehingga makin tinggi DER maka makin 

terindikasi perusahaan melakukan income smoothing (Padang, 

2010). Dengan demikian hipotesis yang diajukan: 

H2: Rasio leverage berpengaruh signifikan terhadap praktik 

income      smoothing 

 

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Praktik Income Smoothing 

 Zen dan Herman (2007), mengungkapkan bahwa perusahaan 

yang telah lama berdiri akan dipercaya oleh penanam modal 

(investor) daripada perusahaan yang baru berdiri, karena 

perusahaan yang telah lama berdiri diasumsikan dpat 



 

 

menghasilkan laba yang lebih tinggi daripada perusahaan yang 

baru berdiri. Akibatnya perusahaan yang baru berdiri akan 

kesulitan dalam memperoleh dana di pasar modal sehingga lebih 

mengandalkan modal sendiri. Perusahaan yang telah lama berdiri 

akan meningkatkan labanya karena adanya pengalaman dari 

manajemen sebelumnya dalam mengelola bisnisnya, sehingga 

perusahaan yang telah lama berdiri memiliki dorongan untuk 

melakukan income smoothing. Dengan demikian hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H3: Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik 

income smoothing 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Leverage, dan Umur 

Perusahaan terhadap Praktik Income Smoothing 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi praktik income 

smoothing. Salah satunya ukuran perusahaan yang mampu 

mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan, rasio 

leverage yang diukur dari debt equity ratio dimana perusahaan 

mampu membayar utang dari modal sendiri, dan umur perusahaan 

dimana perusahaan tersebut sudah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Semua faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap 

praktik income smoothing. 

H4: Ukuran perusahaan, rasio leverage, dan umur perusahaan 

berpengaruh signifikan  terhadap praktik income smoothing 

 

Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

  

 

  

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Pengukuran Variabel 

Income Smoothing 

Dalam penelitian ini adalah income smoothing yang diukur 

dengan skala nominal. Indeks Eckel untuk perusahaan yang tidak 

melakukan income smoothing adalah > 1 sedangkan untuk 

perusahaan yang melakukan income smoothing adalah < 1. 

Kelompok perusahaan yang melakukan tindakan income smoothing 

Ukuran 

Perusahaan 

(X1) 

 Rasio 

Leverage 

(X2) 

Umur 

Perusahaan 

(X3) 

Income 

Smoothing (Y) 



 

 

diberi nilai 1, sedangkan kelompok yang tidak melakukan income 

smoothing diberi nilai 0. Eckel menggunakan Coefficient 

Variation (CV) variabel laba dan variabel penjualan bersih. 

Indeks income smoothing dihitung sebagai berikut Eckel (1981) 

dalam Suwito dan Herawaty (2005) : 

Indeks Income Smoothing = 
CV  Δ𝐼

CV  Δ𝑆
 

Dimana : 

Δ𝐼 = perubahan laba dalam dalam satu periode. 

Δ𝑆    = perubahan penjualan dalam satu periode  
CV = koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi 

dari perubahan laba dan perubahan penjualan dibagi dengan 

nilai rata-rata.  

Apabila CV Δ𝐼 > CV Δ𝑆 maka perusahaan tidak digolongkan 
sebagai perusahaan yang dilakukan tindakan income smoothing. 

CV Δ𝐼  = koefisien variasi untuk perubahan laba 
CV Δ𝑆 = koefisien variasi untuk perubahan penjualan 

CV Δ𝐼  dan CV Δ𝑆 dapat dihitung sebagai berikut : 
CVΔ𝐼 dan CV Δ𝑆 (Zen dan Herman, 2007) : 
 

 
 (∆𝑥 − ∆𝑋)2

𝑛 − 1
∶  ∆𝑋 

Dimana : 

Δ𝑥  : perubahan penghasilan bersih/laba (I) atau penjualan (S) 
antara  tahun n-1 

∆𝑋 : rata-rata perubahan penghasilan bersih/laba (I) atau 

penjualan (S) antara tahun n-1 

n    :  banyaknya tahun yang diamati 

 

Adapun rumus perubahan laba dan perubahan penjualan 

adalah sebagai berikut (Wulansari, 2013): 

 

∆Yt =  (Yit - Yit-n) 

        Yit-n 

Dimana :∆Yt: perubahan laba atau penjualan periode tertentu 

    Yit: laba atau penjualan perusahaan periode tertentu 

   Yit-n: laba atau penjualan perusahaan periode sebelumnya 

 

Ukuran Perusahaan 

Ukuran Perusahaan =  Total Asset 

 

 

 

 



 

 

Rasio Leverage 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙
 𝑥 100%  

Umur Perusahaan 

Umur perusahaan adalah umur sejak berdirinya perusahaan 

hingga perusahaan telah mampu menjalankan operasinya. Pada 

penelitian ini, umur perusahaan ini dihitung mulai dari 

perusahaan tersebut didirikan sampai dengan penelitian ini 

dilakukan. 

 

Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2008-2012 yaitu terdiri dari 131 perusahaan.  

 

Sampel Penelitian 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah metode purposive sampling yaitu sampel 

dipilih berdasarkan kesesuaian karakteristik sampel dengan 

kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, maka didapat 

jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan selama periode 2008 - 

2012 yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan penulis 

sehingga sampel perusahaan yang didapat berjumlah 80 sampel. 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam data 

dan hasilnya digunakan untuk memecahkan masalah. Penelitian 

ini menggunakan metode data kuantitatif sebagai metode 

analisisnya dengan menggunakan program SPSS versi 20.0 sebagai 

alat untuk menguji data tersebut. 

 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskirptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, 

modus, standar deviasi, maksimum dan minimum. Statistik 

deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan data menjadi sebuah inormasi yang lebih jelas 

dan mudah untuk dipahami.  

 



 

 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal (Ghozali, 2007:110). Uji statistik yang dapat digunakan 

untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-

parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S). Jika hasil Kolmogrov-

Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data 

residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil 

Kolmogrov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 

maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 

2007:114). 

 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari 

nilai Tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance > 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2007:91).  

 

Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2007:105). Cara untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat melihat dari 

grafik scatterplot dan dapat menggunakan uji statistic 

glejser. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). 

(Ghozali, 2007:95). 

Menurut Uyanto (2009:248), nilai uji statistik DW 

berkisar antara 0 dan 4. Sebagai pedoman umum, bila nilai uji 

statistik DW lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3, maka 

residual atau error dari model regresi berganda tidak bersifat 

independen atau terjadi autocorrelation. 

 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Berikut ini 

persamaan regresinya. 

Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + e 



 

 

Dimana : 

Y = Praktik Income Smoothing 

α = Konstanta 

XI = Ukuran Perusahaan 

X2 = Rasio Leverage 

X3 = Umur Perusahaan 

 e = error 

 

Pengujian Hipotesis 

Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. 

 

Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh atau variabel penjelas/independen secara individual 

menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2007:84). 

 

Uji F  

Uji  statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat (Ghozali, 2007:84). 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Berdasarkan tabel (terlampir)diatas dapat dilihat bahwa: 

Jumlah data (N) dalam penelitian ini adalah 80 data. Hal ini 

berdasarkan jumlah sampel sebanyak 16 perusahaan dengan 

periode waktu 5 tahun yang memenuhi kriteria penelitian. 

Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum sebesar Rp 

354.780.623.962 dan nilai maksimum Rp182.274.000.000.000 

dengan nilai rata-rata (mean) adalah 17,24 dan simpangan baku 

(standar deviasi) 31,61. Rasio leverage memiliki nilai minimum 

sebesar 0,14 dan nilai maksimum 17,66 dengan nilai rata-rata 

(mean) adalah 1,16 dan simpangan baku (standar deviasi) 2,10. 

Umur perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 11 dan nilai 

maksimum 79 dengan nilai rata-rata (mean) adalah 38,19 dan 

simpangan baku 14,96.Income smoothing memiliki nilai minimum 

sebesar 0,01 dan nilai maksimum 239,30 dengan nilai rata-rata 

(mean) adalah 7,42 dan simpangan baku (standar deviasi) 27,99. 

 
Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. 
Menurut Suliyanto (2011:78), jika asumsi normalitas tidak 

terpenuhi maka salah satu treetment untuk mengatasi 



 

 

pelanggaran tersebut yaitu melakukan transformasi data menjadi 

log atau LN atau bentuk lainnya. 

Berdasarkan tabel (terlampir)di atas, setelah melakukan 

transformasi data dapat dilihat bahwa variabel ukuran 

perusahaan, rasio leverage, umur perusahaan, dan income 

smoothing berdistribusi normal dengan tingkat signifikan 

sebesar > 0,05. 

 

Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). 

Berdasarkan tabel (terlampir)di atas dapat dilihat bahwa 

hasil perhitungan menunjukkan nilai tolerance variabel 

independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan hasil 

perhitungan nilai VIF juga menunjukkan variabel independen 

memiliki nilai VIF < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan 

tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan  untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat penelitian ini 

menggunakan uji statistik glejser. Berdasarkan tabel 

(terlampir) di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

variabel LN_X1 adalah 0,282 > 0,05, nilai signifikansi 

variabel LN_X2 adalah 0,574 > 0,05, nilai signifikansi 

variabel LN_X3 adalah 0,222 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak terdapat heteroskedastisitas karena 

nilai signifikansi dari semua variabel independen > 0,05. 

 

Uji Autokorelasi 

Menurut Uyanto (2009:248), nilai uji statistik DW 

berkisar antara 0 dan 4. Sebagai pedoman umum, bila nilai uji 

statistik DW lebih kecil dari 1 atau lebih besar dari 3, maka 

residual atau error dari model regresi berganda tidak bersifat 

independen atau terjadi autocorrelation. 

Dari tabel 4.8 (terlampir)di atas dapat dilihat nilai 

Durbin-Watson sebesar 1,495. Angka tersebut berada diantara 

angka 1 sampai 3. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi autokorelasi.   

 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Berikut ini merupakan hasil uji regresi dengan 

menggunakan program SPSS versi 20.0: 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS 

versi 20.0 diatas (tabel terlampir), maka diperoleh persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut: 



 

 

Y = 0,135 – 0,332LN_X1 – 0,194LN_X2 + 0,225LN_X3 + e 

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa : 

Nilai konstanta sebesar 0,135 artinya apabila variabel 

LN_X1, LN_X2, dan LN_X3 bernilai 0, maka akan menyebabkan 

perusahaan yang melakukan praktik income smoothing akan 

meningkat sebesar 0,135. Nilai koefisien regresi variabel 

LN_X1 adalah -0,332. Jika variabel ukuran perusahaan naik 

sebesar 1 Rupiah sedangkan variabel lain dianggap konstan maka 

akan menyebabkan perusahaan yang melakukan  praktik income 

smoothing akan menurun sebesar 0,332. Nilai koefisien regresi 

variabel LN_X2 adalah -0,194. Jika variabel rasio leverage 

dalam hal ini debt to equity ratio naik sebesar 1% sedangkan 

variabel lain dianggap konstan maka akan menyebabkan 

perusahaan yang melakukan praktik income smoothing  akan 

menurun sebesar 0,194. Nilai koefisien regresi variabel LN_X3 

adalah 0,225. Jika variabel umur perusahaan bertambah 1 tahun 

sedangkan variabel lain dianggap konstan maka akan menyebabkan 

perusahaan yang melakukan praktik income smoothing akan 

meningkat sebesar 0,225. 

 

Koefisien Determinasi 

   Koefisien determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur 

seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Berikut hasil output pengolahan data dengan 

menggunakan SPSS versi 20.0 maka diperoleh hasil sebagai 

berikut :        

Dari tabel 4.10 (terlampir)di atas dapat diketahui bahwa 

nilai Adjusted R Square dalam penelitian sebesar 0,065 atau 

6,5%. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh 

variabel ukuran perusahaan, rasio leverage dan umur 

perusahaan terhadap praktik income smoothing adalah sebesar 

6,5% atau hanya 6,5% variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen. Sedangkan 

sisanya sebesar 93,5 % (100% - 6,5% = 93,5%) dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

 

Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh atau variabel penjelas/independen secara individual 

menerangkan variasi variabel dependen. 

(Tabel terlampir) 

Pengujian hipotesis pertama, variabel independen ukuran 

perusahaan memiliki nilai -thitung -2,463 < -ttabel -1,991 (df=n-k-

1=80-3-1=76) maka dari hasil pengujian H1 diterima dan H0 

ditolak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 < 0,05 yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap praktik income smoothing. Pengujian hipotesis kedua, 

variabel independen rasio leverage memiliki nilai -thitung -0,941 

> -ttabel -1,991 (df=n-k-1=80-3-1=76) maka dari hasil pengujian 

H2 ditolak dan H0 diterima dengan tingkat signifikansi sebesar 



 

 

0,350 > 0,05 yang menunjukkan bahwa rasio leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap praktik income smoothing. 

Pengujian hipotesis ketiga, variabel independen umur 

perusahaan memiliki nilai thitung0,466 < ttabel1,991 (df=n-k-1=80-

3-1=76) maka dari hasil pengujian H3 ditolak dan H0 diterima 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,642 > 0,05 yang 

menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap praktik income smoothing. 

 

Uji F (Simultan) 

Uji  statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat. 

 Berdasarkan tabel (terlampir) di atas dapat disimpulkan 

bahwa nilai Fhitung 2,835 > Ftabel 2,720 (df=n-k-1=80-3-1=76) dan 

nilai signifikansi 0,044 < 0,05 maka dari hasil pengujian ini 

H4 diterima dan H0 ditolak yang menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan, rasio leverage, dan umur perusahaan secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik income 

smoothing. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian  

Income Smoothing (Perataan Laba) 

 Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap 16 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk 

periode tahun 2008-2012, diperoleh hasil yang menggambarkan 

tingkat income smoothing. Dari tabel 4.2 tindakan income 

smoothing terbukti dilakukan oleh beberapa perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. Dari penelitian selama 5 

tahun berturut-turut pada 16 perusahaan manufaktur yaitu pada 

80 kejadian terdapat 33 kejadian perusahaan yang melakukan 

praktik income smoothing dan 47 kejadian lainnya tidak 

melakukan praktik income smoothing. 

 Penelitian ini menemukan bahwa, tahun 2008 perusahaan 

yang melakukan income smoothing ada 7 perusahaan dan 9 

perusahaan lainnya tidak melakukan income smoothing, di tahun 

2009 perusahaan yang melakukan income smoothing ada 5 

perusahaan dan 11 perusahaan lainnya tidak melakukan income 

smoothing, di tahun 2010 perusahaan yang melakukan income 

smoothing ada 10 perusahaan dan 6 perusahaan lainnya tidak 

melakukan income smoothing, di tahun 2011 perusahaan yang 

melakukan income smoothing ada 4 perusahaan dan 12 perusahaan 

lainnya tidak melakukan income smoothing, sedangkan di tahun 

2012 perusahaan yang melakukan income smoothing ada 7 

perusahaan dan 9 perusahaan lainnya tidak melakukan income 

smoothing. Dalam kurun waktu 5 tahun (2008-2012), praktik 

income smoothing hanya terjadi pada perusahaan sebanyak 1 

sampai 3 kalinya.  

 

 



 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Income Smoothing 

Pengujian hipotesis pertama, variabel ukuran perusahaan 

memiliki nilai -thitung -2,463 < -ttabel -1,991 (df=n-k-1=80-3-

1=76) maka dari hasil pengujian H1 diterima dan H0 ditolak 

yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap praktik income smoothing.  

Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Atarwaman 

(2011) dan Santoso (2010) yang mengatakan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik income 

smoothing. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian ini Budiasih (2009) dan  Rahmawati dan Muid (2012) 

yang mengatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik 

income smoothing. Maka dapat disimpulkan bahwa ukuran 

perusahaan dapat digunakan untuk mengukur praktik income 

smoothing. 

 

Pengaruh Rasio Leverage terhadap Praktik Income Smoothing 

 Pengujian hipotesis kedua, variabel rasio leverage dalam 

penelitian ini diukur menggunakan debt to equity ratio 

memiliki nilai -thitung -0,941 > -ttabel -1,991 (df=n-k-1=80-3-

1=76) maka dari hasil pengujian H2 ditolak dan H0 diterima 

yang menunjukkan bahwa rasio leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap praktik income smoothing. Hal ini berarti 

bahwa semakin kecil debt to equity ratio yang dimiliki 

perusahaan, maka semakin kecil pula peluang perusahaan 

melakukan praktik income smoothing dan kemungkinan bahwa 

perusahaan tersebut mampu membayar utang dengan modal yang 

mereka miliki sendiri. Hal ini juga bisa disebabkan karena 

rata-rata tingkat hutang perusahaan yang rendah, kemudahan 

yang diberikan pasar modal dalam memfasilitasi pembayaran 

utang perusahaan dimana perusahaan publik di Bursa Efek 

Indonesia saat ini mendapatkan kemudahan pinjaman efek dari PT 

Kliring dan Penjaminan Efek di Indonesia (KPEI) dibawah 

pengawasan Bapepam, kemudahan penerbitan Surat Utang Negara 

(SUN) serta obligasi sehingga resiko yang disebabkan oleh 

utang perusahaan dapat berkurang (Rahmawati dan Muid, 2012). 

 Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Santoso 

(2010) yang mengatakan bahwa debt to equity berpengaruh 

terhadap praktik income smoothing. Namun, hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian Padang (2010) dan Rahmawati dan 

Muid (2012) yang mengatakan bahwa debt to equity tidak 

berpengaruh terhadap praktik income smoothing. Maka dapat 

disimpulkan bahwa rasio leverage tidak dapat digunakan untuk 

mengukur praktik income smoothing. 

  

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Praktik Income Smoothing 

 Pengujian hipotesis ketiga, variabel umur perusahaan 

memiliki nilai thitung0,466 < ttabel1,991 (df=n-k-1=80-3-1=76) 

maka dari hasil pengujian H3 ditolak dan H0 diterima yang 

menunjukkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap praktik income smoothing. Hal ini berarti bahwa 



 

 

perusahaan yang telah lama berdiri belum tentu menghasilkan 

laba yang lebih tinggi dari perusahaan yang baru berdiri. 

Perusahaan yang usianya masih muda akan berusaha untuk 

medapatkan lebih banyak perhatian dari investor sehingga lebih 

banyak melakukan tindakan income smoothing dibandingkan dengan 

perusahaan yang usianya lebih lama. Alasannya adalah bahwa 

dengan laba yang besar cenderung stabil maka diharapkan akan 

mendapat perhatian investor baru untuk berinvestasi pada 

perusahaan (Bestivano, 2013). 

 Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Zen dan Herman (2007) yang mengatakan bahwa 

umur perusahaan berpengaruh terhadap praktik income smoothing. 

Namun, hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan Bestivano (2013) bahwa umur perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap praktik income smoothing. Maka dapat 

disimpulkan bahwa umur perusahaan tidak dapat untuk mengukur 

praktik income smoothing. 

  

Pengaruh Ukuran Perusahaan, Rasio Leverage, dan Umur 

Perusahaan terhadap Praktik Income Smoothing 

 Pengujian hipotesis keempat, variabel independen memiliki 

nilai Fhitung 2,835 > Ftabel 2,720 (df=n-k-1=80-3-1=76) maka dari 

hasil pengujian ini H4 diterima dan H0 ditolak yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, rasio leverage, dan umur 

perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

praktik income smothing. 

 Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dengan 

menggunakan SPSS versi 20.0 dapat dilihat bahwa Adjusted R
2
 

dalam penelitian ini sebesar 0,065 atau 6,5%. Dengan demikian 

besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel ukuran 

perusahaan, rasio leverage, dan umur perusahaan terhadap 

praktik income smoothing adalah sebesar 6,5% atau hanya 

sebesar 6,5% variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen. Sedangkan 

sisanya sebesar 93,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor 

lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan, rasio leverage, dan umur 

perusahaan secara bersama-sama dapat digunakan untuk mengukur 

praktik income smoothing. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

 Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan pada 

bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik 
income smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2012. 

2. Rasio leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

praktik income smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2012. 



 

 

3. Umur perusahaan tidak berpengaruh  signifikan terhadap 

praktik income smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2012. 

4. Ukuran perusahaan, rasio leverage, dan umur perusahaan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik 

income smoothing pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun 2008-2012. 

 

Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini 

adalah : 

1. Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan model 

indeks Eckel (1981). 

2. Periode penelitian yang digunakan ini hanya lima tahun 
dan sampel yang digunakan tidak banyak. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel ukuran 

perusahaan, rasio leverage, umur perusahaan dan income 

smoothing.  

 

Saran  

 Saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian yang akan datang, dapat menggunakan 

indeks lain seperti untuk mengklasifikasikan perusahaan 

yang melakukan income smoothing dengan yang tidak 

melakukan income smoothing. 

2.  Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan 
sampel perusahaan yang lebih banyak dan rentang waktu 

yang lebih lama agar hasil pengujian lebih akurat. 

3. Untuk penelitian yang akan datang, dapat menggunakan 

variabel seperti struktur kepemilikan, sektor industri, 

dan harga saham.  
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LAMPIRAN 

Lampiran I : Analisis Deskriptif dan Uji Normalitas 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

 

Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Ukuran_Perusahaan 80 ,35 182,27 17,2422 31,60674 

Rasio_leverage 80 ,14 17,66 1,1646 2,10311 

Umur_Perusahaan 80 11 79 38,19 14,957 

Income_Smoothing 80 ,01 239,30 7,4185 27,99363 

Valid N (listwise) 80     

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 20.0 (2014) 

2. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 LN_X1 LN_X2 LN_X3 LN_Y 

N 80 80 80 80 

Normal 

Parameters
a,b
 

Mean 1,8409 -,3888 3,5617 ,4012 

Std. 

Deviation 

1,4516

2 
,94807 ,42089 

1,6662

9 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,069 ,075 ,135 ,095 

Positive ,053 ,075 ,082 ,067 

Negative -,069 -,068 -,135 -,095 

Kolmogorov-Smirnov Z ,620 ,674 1,206 ,848 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,836 ,754 ,109 ,468 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS Versi 20.0 (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran II : Uji Multikolinearitas, Uji Glejser, dan Uji 

Autokorelasi 

1. Uji Multikolinearitas 

                                                          

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Consta

nt) 
,135 1,632 

   

LN_X1 -,332 ,135 -,289 ,858 1,166 

LN_X2 -,194 ,206 -,110 ,863 1,158 

LN_X3 ,225 ,483 ,057 ,796 1,256 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 20.0  (2014) 

 

2. Uji Glejser 

 

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Consta

nt) 
,088 1,020 

 
,087 ,931 

LN_X1 -,091 ,084 -,132 -1,083 ,282 

LN_X2 ,073 ,129 ,069 ,565 ,574 

LN_X3 ,371 ,302 ,156 1,231 ,222 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 20.0 (2014) 

3. Uji Autokorelasi 

 

Model Summaryb 

 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,317
a
 ,101 ,065 1,61112 1,495 

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X2, LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 20.0 (2014) 



 

 

Lampiran III : Uji Regresi dan Koefisien Determinasi 

1. Uji Regresi Linear Berganda 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficien

ts 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 

(Consta

nt) 
,135 1,632 

 

,083 ,934 

  

LN_X1 -,332 ,135 -,289 -2,463 ,016 ,858 1,166 

LN_X2 -,194 ,206 -,110 -,941 ,350 ,863 1,158 

LN_X3 ,225 ,483 ,057 ,466 ,642 ,796 1,256 

a. Dependent Variable: LN_Y 

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 20.0 (2014) 

 

2. Koefisien Determinasi 

 

Model Summaryb 

 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 ,317
a
 ,101 ,065 1,61112 

a. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X2, 

LN_X1 

b. Dependent Variable: LN_Y 

        Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 20.0 (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran IV : Uji Hipotesis 

1. Uji t 

 

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Consta

nt) 
,135 1,632 

 
,083 ,934 

LN_X1 -,332 ,135 -,289 -2,463 ,016 

LN_X2 -,194 ,206 -,110 -,941 ,350 

LN_X3 ,225 ,483 ,057 ,466 ,642 

a. Dependent Variable: LN_Y 
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS  versi 20.0 

 

2. Uji F 

 

ANOVAa 

 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressi

on 
22,073 3 7,358 2,835 ,044

b
 

Residual 197,273 76 2,596   

Total 219,346 79    

a. Dependent Variable: LN_Y 

b. Predictors: (Constant), LN_X3, LN_X2, LN_X1 
Sumber : Data diolah menggunakan SPSS versi 20.0 

 

 

 

 

 

 


