
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh cash holding, 

bonus plan, reputasi auditor, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan 

terhadap income smoothing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di (BEI)  

periode 2014-2016. Sata yang  digunakan pada pada penelitian ini adalah data 

sekunder dengan metode pengumpulan data mengunakan purposive sampling dan 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan 

bantuan software spss versi 20. Sampel penelitian berjumlah 59 perusahaan 

dengan jumlah observasi sebanyak 177 laporan keuangan. 

 

Dalam penelitian ini menunjukan hasil yaitu : 

1. Cash holding berpengaruh terhadap income smoothing. 

2. Bonus plan tidak berpengaruh terhadap income smoothing. 

3. Reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap income smoothing. 

4. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap income smoothing. 

5. Laverage tidak berpengaruh terhadap income smoothing. 

6. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap income smoothing. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yangdapat  dijadian sebagai bahan revisi 

untuk penelitan selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan tidak mengungkapkan informasi secara rinci tentang aktivitas 

income smoothing sehingga peneliti kurang maksimum untuk menentukan 

penyebab income smoothing tersebut. 

2. Penggunaan variabel yang mempengaruhi income smoothing yang hanya 

diwakili oleh cash holding, bonus plan, reputasi auditor, profitabilitas, 

leverage dan ukuran perusahaan. Terdapat masih banyak kemungkinan 

variabel lain yang berpengaruh yang tidak disertakan dalam penelitian ini. 
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5.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan 

saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya penambahan variabel-variabel yang mempengaruhi 

income smoothing tidak terbatas hanya menggunakan variabel yang ada 

dalam penelitian ini. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan penggunaan periode penelian yang lebih 

panjang dant terbaru yang dapat menggambarkan keadaan yang paling 

updae pada setiap sampel perusahaan yang terdaptar di bursa efek indonesia 

(BEI). 

3. Penelitan selanjutnya dapat menggunakan sektor perusahaan yang berbeda 

untuk memperoleh hasil apakah biaya variabel-variabel yang dipakai 

perpengaruh signifikan atau  tidak pada perusahaan sektor lain. 


