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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, net profit margin, dan debt to 

equity ratio terhadap praktik perataan laba pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013, maka 

penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan ukuran perusahaan, net profit margin, dan debt to equity 

ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013. 

 

2. Secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

praktik perataan laba.Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan terhadap 

praktik perataan laba, karena investor dan kreditur beranggapan bahwa 

perusahaan dengan total asset yang besar tidak menjamin dapat 

menghasilkan kinerja yang baik sehingga mereka cenderung mengabaikan 

informasi total asset, dengan demikian manajer pun tidak tertarik untuk 

melakukan perataan laba melalui ukuran perusahaan. 

 

3. Secara parsial net profit margin tidak berpengaruh signifikan terhadap 

praktik perataan laba. Tidak berpengaruhnya net profit margin terhadap 

praktik perataan laba, karena profitabilitas merupakan perhatian utama 
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masyarakat khususnya investor dan kreditur dalam pengambilan 

keputusan. Untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan maka manajer 

cenderung tidak akan melakukan hal-hal yang dapat menurunkan 

kepercayaan investor dan kreditur terhadap perusahaan. 

 

4. Secara parsial debt to equity ratio tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap praktik perataan laba. Pengaruh yang negatif berarti perusahaan-

perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi cenderung tidak 

melakukan perataan laba, tetapi perusahaan dengan hutang rendahlah yang 

cenderung melakukan perataan laba. Hal ini dikarenakan perusahaan 

dalam sampel penelitian memiliki tingkat hutang yang rendah sehingga 

dalam pendanaan operasionalnya berasal dari modal sendiri bukan dari 

hutang. 

  

5.1 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan adalah sebaga berikut: 

1. Bagi Perusahaan  

Disarankan agar perusahaan lebih efektif dan efisien dalam menjalankan 

aktivitas perusahaan dengan cara memaksimalkan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan dan senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan 

dunia yang semakin maju sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan dan 

meminimalisasi risiko usaha. Dengan demikian dapat mengurangi praktik 
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perataan laba sehingga informasi yang dipublikasikan tidak akan 

menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

 

2. Bagi Investor dan Kreditur 

Investor dan kreditur harus lebih teliti dalam menilai laporan keuangan 

khususnya yang berkaitan dengan informasi laba sehingga keputusan 

investasi atau keputusan pemberian kredit yang diambil tidak akan 

menimbulkan penyesalan. Sebelum melakukan investasi atau pemberian 

kredit, investor dan kreditur tentunya harus memahami dan mampu 

membaca laporan keuangan, akun-akun apa saja yang ada di dalamnya dan 

jenis-jenis laporan keuangan. Khususnya pada laporan laba rugi yaitu 

untuk melihat kinerja perusahaan melalui laba/rugi yang diperolehnya, 

selain itu perlu diperhatikan laporan posisi keuangan untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek 

maupun jangka panjang melalui rasio likuiditas dan solvabilitas. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang 

lingkup penelitian, yaitu: 

 Melakukan penelitian pada sektor lain, misalnya pertambangan, 

industri dasar dan kimia, perdagangan, keuangan, dan sebagainya agar 

hasil penelitian nantinya akan mampu menggambarkan secara luas 

keadaan perusahaan go public di Indonesia. 
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 Menggunakan indeks pengukuran lain, seperti Indeks Michelson 

(1995) untuk mengklasifikasikan perusahaan yang melakukan perataan 

laba dengan yang tidak melakukan perataan laba bisa dilakukan untuk 

penelitian mendatang. 

 Menambah periode pengamatan dan menggunakan variabel lain seperti 

harga saham, struktur kepemilikan, kebijakan akuntansi, dan dividend 

payout ratio. 

 


