
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan  

 Praktik perataan laba sering dikaitkan dengan insentif manajemen untuk 

mendahulukan kepentingannya diatas kepentingan pemilik perusahaan. Tindakan 

ini dimungkinkan karena adanya fleksibilitas dalam menentukan kebijakan 

akuntansi dalam Standar Akuntansi. Praktik perataan laba dapat memberikan 

gambaran yang tidak merepresentasikan kinerja perusahaan sehingga 

kemungkinan dapat menyebabkan investor salah dalam mengambil keputusan. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kondisi keuangan, yaitu 

profitabilitas dan risiko perusahaan, nilai perusahaan dan struktur kepemilikan 

terhadap praktik perataan laba. Penelitian ini menggunakan model Eckel (1981) 

sebagi proksi perataan laba. 

 Hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas tidak 

memiliki pengaruh postif terhadap perataan laba. Nilai perusahaan dan 

keberadaan kepemilikan manajerial juga terbukti tidak berpengaruh terhadap 

perataan laba. Risiko keuangan dan jumlah kepemilikan publik terbukti memiliki 

pengaruh positif terhadap perataan laba. Secara simultan pengaruh profitabilitas, 

risiko keuangan, nilai perusahaan dan struktur kepemilikan memiliki pengaruh 

positif terhadap perataan laba.  

 

 

 



5.3  Saran untuk Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian ini tak lepas dari berbagai keterbatasan. Berikut ini merupakan 

penjelasan mengenai berbagai keterbatasan yang dihadapi serta saran bagi 

penelitian selanjutnya: 

1. Sampel yang digunakan hanya perusahaan manufaktur sektor barang 

konsumsi  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian lebih lanjut 

dapat mengambil sampel seluruh perusahaan yang listing di BEI, agar 

hasil penelitian menjadi lebih representatif. 

2.  Periode penelitian hanya terbatas pada tahun 2007 sampai 2010 sehingga 

kurang memberikan variasi data yang maksimal pada penelitian. Penelitian 

selanjutnya lebih baik menggunakan periode yang lebih panjang agar tren 

setiap tahunnya dapat tercakup dalam penelitian. 

3. Hanya menggunakan lima variabel, sehingga masih banyak faktor lain 

yang mungkin memiliki pengaruh signifikan namun tidak terdeteksi. 

4. Model yang digunakan sebagai pemeringkat perataan laba selain Eckel 

(1981), seperti menggunakan Tucker dan Zarowin (2005) dalam Aji dan 

Mita (2010) dengan model perhitungan discretionary accrual. 

5. Metode yang digunakan adalah regresi berganda, namun terdapat metode 

lain yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan metode regresi 

logistik (logit). 

 

 

 

 

 

 

 

 


