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PENGARUH FINANCIAL LEVERAGE, NILAI SAHAM, UKURAN 

PERUSAHAAN, DAN CASH HOLDING TERHADAP PRAKTIK INCOME 

SMOOTHING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG 

TERMASUK DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX 

(JII) TAHUN 2016-2020) 

Abstrak 

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaruh financial Leverage, nilai 

saham, ukuran perusahaan, dan cash holding terhadap praktik income smoothing 

pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2016-2020.Data 

dalam penelitian ini terdiri dari 11 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index periode 2016-2020. Penentuan sampel menggunakan metode purposive 

sampling dan pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi logistik. 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik diperoleh bahwa financial leverage 

berpengaruh terhadap praktik income smoothing, sedangkan nilai saham, ukuran 

perusahaan, dan cash holding tidak berpengaruh terhadap praktik income 

smoothing. Penelitian ini terbatas pada perusahaan yang termasuk dalam JII 

dengan periode pengamatan yang masih singkat yaitu tahun 2016-2020, serta 

hanya menggunakan empat variabel penelitian sedangkan terdapat variabel diluar 

penelitian yang berkontribusi dalam praktik income smoothing. Manfaat penelitian 

bagi perusahaan yaitu memberikan informasi ilmiah untuk proses pengambilan 

keputusan, bagi investor diharapkan dapat mengambil keputusan investasi yang 

tepat, serta bagi peneliti selanjutnya dapat menjadi bahan penelitian lanjutan.  

Kata Kunci: Financial leverage, nilai saham, ukuran perusahaan, cash holding, 

income smoothing. 

Abstract 

The purpose of this paper is to determine the effect of financial leverage, stock 

value, company size, and cash holding on income smoothing practices in 

companies listed on the Jakarta Islamic Index for the 2016-2020 period. The data 

in this study consisted of 11 companies listed on the Jakarta Islamic Index for the 

2016-2020 period. Determination of the sample using purposive sampling method 

and hypothesis testing using logistic regression analysis. Based on the results of 

logistic regression analysis, it is found that financial leverage has an effect on 

income smoothing practices, while stock value, company size, and cash holding 

have no effect on income smoothing practices. This research is limited to 

companies that are included in JII with a short observation period, namely 2016-

2020, and only uses four research variables while there are variables outside the 

study that contribute to the practice of income smoothing. The benefit of research 

for companies is that it provides scientific information for the decision-making 

process, for investors it isexpected to be able to make the right investment 

decisions, and for further researchers it can be used as material for further 

research. 
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Keywords: Financial leverage, stock value, company size, cash holding, income 

smoothing. 

1. PENDAHULUAN 

Pasar modal di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan 

ekonomi nasional, terbukti dengan banyaknya perusahaan yang memilih go-public 

untuk menyerap investor agar bisa memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal 

menjadi poros utama finansial dalam dunia ekonomi modern, bahkan 

perekonomian modern tidak akan berkembang pesat tanpa adanya pasar modal 

yang terorganisir dengan baik serta berdaya saing global (Muklis, 2016). 

Perkembangan pasar modal tidak hanya berfokus pada instrumen investasi 

konvensional, namun juga investasi yang berprinsip syariah (Bavel et al., 2020). 

Pasar modal syariah diterbitkan secara resmi pada 14 Maret 2003 bersamaan 

dengan penandatanganan MoU antara Bapepam dan DSN-MUI (Upayarto, 2012). 

Pasar modal syariah merupakan kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah Islam, seperti obligasi syariah, reksadana syariah, dan 

saham syariah.  

Perkembangan produk pasar modal syariah pada umumnya mengalami 

peningkatan pada tahun 2020, nilai kapitalisasi ISSI sebesar 48.00% dibandingkan 

kapitalisasi pasar IHSG pada akhir tahun 2020. Indeks saham syariah terdiri dari 

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta 

Islamic Index 70 (JII70), dan IDX-MES BUMN 17.  Jakarta Islamic Index terdiri 

atas 30 saham syariah likuid yang tercatat di BEI, pembaharuan saham dilakukan 

pada bulan Mei dan November setiap tahunnya.  

Pertumbuhan pasar modal yang pesat akan memicu persaingan bisnis menjadi 

semakin ketat, sehingga mendorongan manajemen perusahaan untuk dapat 

memberikan laporan keuangan yang terlihat baik. Cara untuk dapat melihat 

kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisis informasi yang terdapat di 

laporan keuangan (Megarani et al., 2019). Laporan keuangan merupakan sarana 

utama perusahaan dalam mengkomunikasikan mengenai pengungkapan hasil kerja 

dari perusahaan kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan 

untuk pengambilan keputusan (Tasman & Mulia, 2019). Laporan keuangan 
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memiliki tujuan utama sebagai penyedia informasi yang berhubungan dengan 

posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan menjadi salah satu 

rujukan investor dalam menganalisis emiten yang memiliki peluang baik. 

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan mencakup likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas serta informasi penting lainnya. Data-data tersebut 

dibutuhkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. 

Praktik perataan laba (income smoothing) yang dilakukan manajer perusahaan 

mempunyai tujuan untuk menaikan atau menurunkan laba guna mengurangi 

tingkat fluktuasi laba sehingga laporan keuangan terlihat stabil. Praktik perataan 

laba bisa terjadi karena kebebasan memilih metode atau prinsip akuntansi yang 

digunakan dalam membuat laporan keuangan (Harianto et al., 2020). Tindakan 

perataan laba pada umumnya didasarkan oleh berbagai alasan, seperti memenuhi 

ekspektasi pihak eksternal, memenuhi target pihak internal, membuat laporan 

keuangan yang tampak baik, dan menghasilkan laba yang stabil (Nurul Ch, 2020). 

Praktik income smoothing menyebabkan ketidaksesuaiannya informasi laba dalam 

laporan keuangan, sehingga dapat menyesatkan pemangku kepentingan karena 

tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Banyak faktor yang diduga 

memengaruhi praktik income smoothing diantaranya financial leverage, nilai 

saham, ukuran perusahaan, dan cash holding. Faktor-faktor tersebut merupakan 

variabel independen dalam penelitian ini.  

Financial leverage menggambarkan proporsi penggunaan utang untuk 

menanggung biaya investasinya. Rasio leverage yang besar dapat menurunkan 

minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Hal ini memicu 

praktik income smoothing yang dilakukan manajer agar laba perusahaan dalam 

laporan keuangan terlihat stabil sehingga dapat menarik minat investor untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan. Penggunaan utang yang relatif besar 

menyebabkan perusahaan dikategorikan sebagai extreme leverage, dimana suatu 

entitas terjebak utang yang tinggi sehingga akan sulit melepaskan beban utang 

yang berbahaya bagi perkembangan perusahaan itu sendiri (Harianto et al., 2020). 

Financial leverage menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap income 
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smoothing (P. A. D. W. Putri & Budiasih, 2018). Penelitian dengan hasil yang 

berbeda dilakukan oleh Tasman & Mulia, (2019) menyatakan bahwa financial 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba (income smoothing).  

Tidak hanya financial leverage, nilai saham juga dianggap mempengaruhi 

munculnya perataan laba karena apabila laba perusahaan stabil maka akan 

meningkatkan ketertarikan investor terhadap saham suatu perusahaan yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap nilai saham. Penelitian (Desiyanti & 

Desaputra, 2018) menyimpulkan bahwa semakin rendah nilai saham maka 

perusahaan akan cenderung melakukan praktik perataan laba. Penelitian (Budhi et 

al., 2018) menjelaskan bahwa nilai saham secara parsial berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba. 

Faktor lain yang mempengaruhi praktik income smoothing adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diklasifikasikan 

berdasarkan besar kecilnya perusahaan dengan pengukuran menggunakan total 

aktiva, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar perusahaan. Ukuran aktiva dapat 

dijadikan tolak ukur besar kecilnya suatu perusahaan (Desiyanti & Desaputra, 

2018). Penelitian (Maotama & Astika, 2020) menghasilkan kesimpulan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Tasman & Mulia, 2019) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap perataan laba. 

Selain ketiga faktor di atas, cash holding juga menjadi salah satu hal yang 

dianggap berpengaruh terhadap praktik income smoothing. Karakteristik kas yang 

mudah dikonversi menjadi aset jenis lainnya, serta mudah disimpan dan dipindah 

tangankan secara cepat dan mudah membuat kas menjadi aset yang paling 

mungkin untuk digunakan dan dibelanjakan dengan tidak tepat. Cash holding 

diperoleh dari kas ditambah setara kas dan dibagi dengan total asset. Penelitian 

yang dilakukan oleh (P. A. D. W. Putri & Budiasih, 2018) menyatakan bahwa 

cash holding tidak berpengaruh terhadap praktik income smoothing. Namun 

penelitian (Nirmanggi & Muslih, 2020) menjelaskan bahwa cash holding 

berpengaruh terhadap praktik income smoothing.  



 

5 

 

Berdasarkan ketidak konsistenan hasil dari penelitian terdahulu mengenai 

faktor-faktor yang memengaruhi income smoothing, serta penelitian income 

smoothing pada perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

masih jarang dilakukan,maka penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti 

kembali faktor-faktor yang memengaruhi praktik income smoothing. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index periode 

2016-2020. Dimana perusahaan syariah jarang sekali diteliti dalam praktik income 

smoothing, padahal perkembangan emiten syariah di Indonesia mengalami 

perkembangan yang signifikan. Atas dasar tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti “Pengaruh Financial Leverage, Nilai Saham, Ukuran Perusahaan, Dan 

Cash Holding Terhadap Income smoothing (Studi Empiris Pada Perusahaan yang 

Termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII) Tahun 2016-2020)”.  

 

2. METODE  

2.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, 

yaitu membaca informasi dalam laporan keuangan yang nantinya memberikan 

gambaran dan analisis mendalam tentang bagaimana pengaruh antar variabel yang 

digunakan serta memiliki sifat kausalitas yang bertujuan untuk menguji hubungan 

sebab akibat antar variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian 

ini melihat seberapa jauh pengaruh financial leverage, nilai saham, ukuran 

perusahaan, dan cash holding terhadap income smoothing di perusahaan syariah 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan emiten syariah yang 

termasuk dalam Jakarta Islamic Indeks (JII) periode 2016-2020. Penentuan 

sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu 

teknik penetapan sampel yang didasarkan atas beberapa pertimbangan dan kriteria 

tertentu, sehingga tidak semua populasi dapat menjadi sampel. Kriteria sampel 

yang digunakan penulis dalam penelitian ini meliputi: 1) Perusahaan yang listing 

di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2016-2020. 2) Perusahaan yang tidak 

melakukan delisting atau relisting selama periode penelitian. 3) Perusahaan secara 
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konsisten mempublikasikan annual report selama periode penelitian. 4) 

Perusahaan tidak melakukan merger atau akuisisi selama periode penelitian. 

Metode pengumpulan data melalui studi dokumentasi, yaitu menghimpun dan 

mempelajari dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang berkaitan dengan 

laporan keuangan perusahaan syariah yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id), Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id), situs resmi perusahaan 

yang bersangkutan, dan  www.bi.go.id. 

2.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

2.2.1 Income smoothing 

Praktik perataan laba (income smoothing) yang diberi symbol (Y). Praktik 

perataan laba adalah upaya manajemen perusahaan agar bisa menstabilkan 

pendapatan dengan tujuan untuk menghindari fluktuasi laba. Skala pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dummy dengan indeks eckel. 

Perhitungan indeks eckel menggunakan rumus sebagai berikut:  

Indeks Perataan laba =  

Sumber: (Wulan & Nabhan, 2021) 

Keterangan:  

CV = Koefisien variasi variabel, yaitu standar deviasi perubahan pendapatan 

dan perubahan penjualan dibagi dengan nilai ekspektasi perubahan 

pendapatan (I) dan perubahan penjualan (S).  

ΔS = Perubahan penjualan yang terjadi dalam suatu periode. 

ΔI = Perubahan laba yang terjadi dalam suatu periode.  

CV ΔI dan CV ΔS dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

CV ΔI atau CV ΔS =  

Sumber: (Megarani et al., 2019) 

Keterangan: 

n  = Banyaknya tahun yang diamati 

ΔX  = Perubahan laba (I) atau penjualan (S) 

http://www.idx.co.id/
http://www.ojk.go.id/
http://www.bi.go.id/
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Δ  = Rata-rata perubahan laba (I) atau penjualan (S) 

CV ΔI = Koefisien variasi untuk perubahan laba  

CV ΔS = Koefisien variasi untuk perubahan penjualan 

Perusahaan diindikasikan melakukan praktik income smoothing atau tidak 

melakukan praktik income smoothing dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Perusahaan diindikasikan tidak melakukan praktik income smoothing apabila 

indeks > 1 dan untuk mempermudah pengelompokan maka diberi nilai nol 

(0). 

b. Perusahaan diindikasikan melakukan praktik income smoothing apabila 

indeks < 1 dan untuk mempermudah pengelompokan diberi nilai satu (1).  

2.2.2 Financial Leverage 

Financial leverage adalah gambaran kemampuan perusahaan mengenai 

menggunakan aset untuk melunasi kewajiban utang yang dimiliki perusahaan. 

Financial leverage dalam penelitian ini diukur menggunakandebt tototal asset 

ratio yang didapat dengan membagi utang dengan total asset, dengan rumus:  

Debt to asset ratio=  

Sumber: Agustina & Suryani, (2018)  

2.2.3 Nilai Saham 

Dwimulyani & Abraham, (2006) menjelaskan bahwa nilai saham adalah persepsi 

investor terhadap perusahaan yang sering dihubungkan dengan harga saham. 

Harga saham diperoleh dari halaman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK) atau melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMB). 

Dalam penelitian ini menggunakan harga saham per 31 Desember tahun terkait 

atau tanggal per laporan keuangan. Rumus yang digunakan dalam menentukan 

harga saham adalah sebagai berikut: 

Rasio penilaian saham =   

Sumber: (Wahyuni, 2015) 
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2.2.4 Ukuran perusahaan  

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang diukur 

dengan total aktiva dan jumlah penjualan. Variabel ukuran perusahaan diukur 

menggunakan Ln total asset atau rata-rata dari jumlah kekayaan yang dimiliki 

suatu perusahaan. Penggunaan total aset diharapkan dapat mempresentasikan 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ukuran perusahaan = Ln Total Aset 

Sumber: (Kumaladewi, 2010) 

2.2.5 Cash holding  

Cash holding merupakan jumlah kas dalam perusahaan yang digunakan untuk 

menjalankan kegiatan perusahaan. Cash holding diperoleh dari membandingkan 

jumlah kas dan setara kas yang dimiliki perusahaan dengan total aset perusahaan. 

Cash holding diproksikan dengan rumus: 

Cash holding =  

Sumber: (P. A. D. W. Putri & Budiasih, 2018) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Deskriptif 

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Financial Leverage 53 0,126 0,760 0,43574 0,163965 

Nilai  Saham 53 0,627 16,489 2,92487 2,927749 

Ukuran Perusahaan 53 30,354 33,495 31,70100 0,984105 

Cash Holding 53 0,018 0,304 0,14100 0,072314 

Income smoothing 53 0 1 0,45 0,503 

Valid N (listwise) 53     

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah data yang digunakan sebanyak 

53 sampel selama periode 2016-2020. Hasil analisis deskriptif variabel income 

smoothing pada perusahaan yang masuk dalam JII periode 2016-2020 diperoleh 

rata-rata sebesar 0,45 dan standar deviasi sebesar 0,503, sedangkan nilai minimum 

sebesar 0, dan nilai maksimum sebesar 1. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan 
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yang termasuk dalam Jakarta Islamic Indeks (JII) cenderung tidak melakukan 

praktik income smoothing karena memiliki rata-rata 45% yang berarti variasi laba 

lebih besar dari koefisien variasi penjualan.  

Hasil analisis deskriptif financial leverage pada perusahaan yang masuk 

dalam JII periode 2016-2020 yang diukur menggunakan Debt Equity Ratio 

dengan perhitungan total hutang dibagi dengan total aset yang memiliki rata-rata 

sebesar 0,43574 menunjukan besarnya struktur modal perusahaan yang dibiayai 

oleh hutang dari total modal sendiri. Besarnya nilai Debt Equity Ratio yang di 

bawah 100% menggambarkan hutang yang dimiliki perusahaan lebih rendah 

dibandingkan dengan modal yang dimiliki.  Nilai minimum sebesar 0,126 dan 

nilai maksimum sebesar 0,760. Nilai standar deviasi sebesar 0,163965, 

menunjukan bahwa financial leverage pada sampel perusahaan JII lebih kecil dari 

nilai rata-ratanya yang berarti bahwa sebaran data financial leverage sudah 

merata. 

Hasil analisis deskriptif variabel nilai saham pada perusahaan yang masuk 

dalam JII periode 2016-2020 yang diperoleh dari perhitungan harga pasar saham 

dibagi dengan nilai buku diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,92487 dengan nilai 

minimum sebesar 0,627 dan nilai maksimum sebesar 16,489. Nilai standar deviasi 

sebesar 2,927749 yang menunjukan bahwa nilai saham pada penelitian ini sangat 

bervariasi.  

Hasil analisis deskriptif variabel ukuran perusahaan pada perusahaan yang 

masuk dalam JII periode 2016-2020 yang diperoleh dari Ln total asset memiliki 

nilai rata-rata sebesar 31,70100 dengan nilai minimum sebesar 30,354 dan nilai 

maksimum sebesar 33,495. Nilai standar deviasi sebesar 0,984105 menunjukan 

bahwa ukuran penyebaran pada sampel perusahaan JII lebih kecil dari nilai rata-

ratanya yang menggambarkan bahwa sebaran data ukuran perusahaan sudah 

merata.  

Hasil analisis deskriptif variabel cash holding pada perusahaan yang masuk 

dalam JII periode 2016-2020 yang diperoleh dari perhitungan kas dan setara kas 

dibagi dengan total asset diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,14100 dengan nilai 

minimum sebesar 0,018 dan nilai maksimum sebesar 0,304. Nilai standar deviasi 
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sebesar 0,072314, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata. 

Keadaan tersebut menunjukan bahwa sebaran data cash holding sudah merata. 

3.2 Menguji Kelayakan Model Penelitian 

3.2.1 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (Hosmer and Lemeshow’s) 

Tabel 2. Hosmer dan Lemeshow’s Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 6,828 8 0,555 

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa dari kriteria kelayakan model yang diuji 

Hosmer and Lemeshow's memiliki nilai Chi-square sebesar 6,828 dengan 

signifikan sebesar 0,555. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai 

signifikansi 0,555 > 0,05 maka hipotesis nol diterima atau model regresi layak 

digunakan untuk analisis selanjutnya, karena tidak terdapat perbedaan antara 

klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Dapat dikatakan 

bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data dan model regresi layak 

digunakan. 

3.2.2 Hasil Overall Model Fit 

Tabel 3. -2Log Likelihood pada Block 0 

Iteration -2 Log Likelihood 

Step 0        2 73,001 

 

Tabel 4. -2Log Likelihood pada Block 1 

Iteration -2 Log Likelihood 

Step 1         4 67,187 

Nilai pada Block Number = 0 yaitu model pertama yang hanya menggunakan 

konstanta tanpa adanya variabel bebas diperoleh nilai sebesar 73,001. Setelah 

dimasukan ke empat variabel independen maka nilai -2LL akhir sebesar 67,187. 

Penurunan Likelihood (-2LL) menunjukan model regresi yang lebih baik 

dibandingkan sebelum dimasukkannya variabel independen, sehingga dapat 

dikatakan bahwa model regresi ini layak digunakan atau model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. 
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3.2.3 Hasil Koefisien Determinasi (Nagelkerke R. Square) 

Tabel 5. Nilai Nagelkerke R. Square 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke 

R Square 

1 67,108a ,105 ,141 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,141 

atau 14,1%. Artinya 14,1% income smoothing pada perusahaan yang termasuk 

dalam Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2016-2020 mampu dijelaskan dan 

dipengaruhi oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu financial 

leverage, nilai saham, cash holding, dan ukuran perusahaan, sisanya sebesar 

85,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian. Hasil tersebut 

mengindikasikan bahwa terdapat hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen.  

3.2.4 Hasil Klasifikasi Tabel 

Tabel 6. Klasifikasi Tabel 
 

 

Observed 

Predicted 

Income smoothing 

Percentage 

Correct 
Tidak 

Income 

smoothing 

Income 

smoothing 

Income 

smoothing 

Tidak Income smoothing 21 8 72,4 

Income smoothing 16 8 33,3 

Overall Percentage   54,7 

Berdasarkan tabel 6 di atas diketahui bahwa kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan tidak melakukan income smoothing yaitu 

sebesar 54,7% artinya dari 53 total observasi diprediksi tidak melakukan income 

smoothing terdapat 21 total observasi diprediksi tidak melakukan income 

smoothing, sedangkan 8 total observasi melakukan income smoothing. Kekuatan 

prediksi kemungkinan melakukan income smoothing sebesar 33,3%, artinya dari 

53 total observasi yang melakukan income smoothing terdapat 8 total observasi 

yang melakukan income smoothing, sedangkan 16 total observasi sisanya tidak 

melakukan income smoothing. 
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3.3 Pengujian Hipotesis 

Tabel 7. Uji Regresi Logistik 

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

Step 1a 

X1 4,503 2,177 4,280 1 ,039 90,279 

X2 -,122 ,118 1,070 1 ,301 ,885 

X3 -,055 ,332 ,027 1 ,869 ,947 

X4 2,260 4,498 ,252 1 ,615 9,580 

Constant -,393 10,741 ,001 1 ,971 ,675 

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukan bahwa persamaan regresi logistik dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

Ln (P/1-P) = -0,393 + 4,503 X1 – 0,122 X2 – 0,055 X3 + 2,260 X4 + e 

3.4 Pembahasan  

3.4.1 Financial leverage Berpengaruh terhadap Praktik Income smoothing 

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara financial leverage dengan praktik income smoothing. Hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan terhadap variabel ini menunjukan koefisien regresi 

memiliki nilai 4,503 dengan tingkat signifikansi 0,039 atau α < 0,05. Berdasarkan 

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa financial leverage berpengaruh terhadap 

praktik income smoothing sehingga hasil penelitian ini dapat membuktikan 

hipotesis yang dibangun sebelumnya. Faktor utama yang memengaruhi hubungan 

financial leverage dengan praktik income smoothing adalah bahwa perusahaan 

yang memiliki tingkat financial leverage yang tinggi menunjukan semakin besar 

risiko yang dihadapi investor sehingga investor akan menuntut tingkat keuntungan 

yang semakin tinggi. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan (P. A. D. W. Putri & 

Budiasih, 2018), (Tamara & Tjundjung, 2019) dan (W. C. Putri, 2019) yang 

menunjukan bahwa financial leverage berpengaruh positif terhadap praktik 

income smoothing. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

telah dilakukan oleh (Tasman & Mulia, 2019) dan (Kurniawan et al., 2016) yang 

menunjukan bahwa financial leverage tidak berpengaruh terhadap praktik income 

smoothing. 
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3.4.2 Nilai Saham Berpengaruh terhadap Praktik Income smoothing 

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara nilai saham dengan praktik income smoothing. Hasil pengujian hipotesis 

yang telah dilakukan terhadap variabel ini menunjukan koefisien regresi memiliki 

nilai -0,122 dengan tingkat signifikansi 0,301 atau α > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai saham tidak berpengaruh terhadap praktik income 

smoothing sehingga hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan hipotesis yang 

dibangun sebelumnya. Tidak adanya pengaruh dikarenakan nilai saham yang 

tinggi menunjukan bahwa harga saham mengalami overprice sehingga kurang 

diminati investor. Sebaliknya jika nilai saham rendah menunjukan bahwa saham 

kurang berharga dan dianggap kurang menguntungkan perusahaan. Berdasarkan 

kondisi tersebut maka tinggi rendahnya nilai saham tidak berhubungan dengan 

praktik income smoothing.  

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Wahyuni, 2015) yang menyatakan bahwa nilai saham berpengaruh terhadap 

praktik income smoothing. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Iqbal & Pratomo, 2019) yang menunjukan hasil bahwa nilai 

saham tidak memiliki pengaruh terhadap income smoothing. 

3.4.3 Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Praktik Income smoothing 

Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

antara ukuran perusahaan dengan praktik income smoothing. Hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan terhadap variabel ini menunjukan koefisien regresi 

memiliki nilai -0,055 dengan tingkat signifikansi 0,869 atau α > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik income 

smoothing sehingga hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan hipotesis yang 

dibangun sebelumnya. Pengguna informasi keuangan tidak hanya melihat ukuran 

perusahaan dalam penilaiannya, melainkan prospek usaha di masa mendatang 

serta analisis kredit yang berlaku. Banyaknya aset yang dimiliki tidak menjamin 

bahwa kinerja perusahaan sudah memadai.  

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Agustina & Suryani, 2018) serta penelitian oleh (Tamara & Tjundjung, (2019) 
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yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik income 

smoothing. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Agustina et al 2018) dan (Budhi et al., 2018) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik income smoothing. 

3.4.4 Cash Holding Berpengaruh Terhadap Praktik Income smoothing 

Hipotesis keempat (H4) dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara cash holding dengan praktik income smoothing. Hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan terhadap variabel ini menunjukan koefisien regresi 

memiliki nilai 2,260 dengan tingkat signifikansi 0,615 atau α > 0,05. Maka dapat 

disimpulkan bahwa cash holding tidak berpengaruh terhadap praktik income 

smoothing sehingga hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan hipotesis yang 

dibangun sebelumnya. Tidak adanya pengaruh antara cash holding dengan praktik 

income smoothing dikarenakan cash holding hanya sebatas untuk membiayai 

operasi operasional perusahaan, pembayaran utang, dan pembayaran dividen 

sehingga manajer tidak dapat memanfaatkannya untuk keperluan pribadi. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Nirmanggi & Muslih, 2020) dan (Anwar & Gunawan, 2020). Namun hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh serta (P. A. D. W. 

Putri & Budiasih, 2018) yang menyimpulkan bahwa cash holding tidak 

berpengaruh terhadap praktik income smoothing. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistic dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Financial leverage berpengaruh terhadap praktik income smoothing dengan 

tingkat signifikansi 0,039 kurang dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa tinggi 

rendahnya financial leverage berpengaruh terhadap praktik income 

smoothing. 

b. Nilai saham tidak berpengaruh terhadap praktik income smoothing dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,301 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 
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besar kecilnya nilai saham tidak dapat mengindikasikan perusahaan tersebut 

melakukan praktik income smoothing.  

c. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik income smoothing 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,615 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukan 

bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik 

income smoothing.  

d. Cash holding tidak berpengaruh terhadap praktik income smoothing dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,869 lebih dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa 

besar kecilnya nilai cash holding yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh 

dalam melakukan tindakan praktik income smoothing.  

4.2 Saran 

a. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sampel yang digunakan seperti 

dalam sektor transportasi, jasa infrastruktur, manufaktur, atau property dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan rentan waktu 

yang lebih lama agar hasil penelitian dapat menggambarkan keadaan 

perusahaan di pasar modal secara akurat. 

c. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain diluar penelitian 

ini agar dapat mengetahui penyebab terjadinya praktik income smoothing 

secara luas. 
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