
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 73 perusahaan 

sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2010 dan didukung oleh teori-teori yang melandasi serta hasil 

perhitungan yang diuraikan pada bab IV, maka penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur atau industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik perataan laba. Hal ini 

terlihat dari komposisi perusahaan yang melakukan praktik perataan laba 

(income smoothers) lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

melakukan praktik perataan laba (non-income smoothers). Berdasarkan hasil 

perhitungan income smoothing index selama periode penelitian maka 

diperoleh 41 perusahaan melakukan praktik perataan laba dan 32 perusahaan 

tidak melakukan praktik perataan laba. 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan besar dan perusahaan 

kecil yang melakukan praktik perataan laba (income smoothing). Hasil ini 

mendukung  hasil penelitian Makaryanawati (2000) yang menyatakan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan antara praktik perataan laba yang 

dilakukan perusahaan besar dan perusahaan kecil. 



Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya dikarenakan perusahaan besar 

tetap memiliki kepentingan yang lebih banyak untuk tetap mempertahankan 

kinerja perusahaan yang baik di mata para investor, kreditor dan pemerintah 

sehingga tidak akan mengundang perhatian yang berlebihan dari publik.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengajukan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan: 

1. Bagi Emiten 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diharapkan selalu 

memberikan informasi yang objektif, relevan dan dapat diandalkan serta 

disajikan secara jujur sehingga pihak-pihak lain yang terkait dapat 

menggunakan informasi tersebut dengan tepat. 

2. Bagi Investor 

Dalam menggunakan laporan keuangan investor diharapkan tidak hanya 

memfokuskan diri pada jumlah laba yang dihasilkan suatu perusahaan, tetapi 

juga menganalisa bagaimana alur laba itu terjadi, sehingga tidak salah dalam 

melakukan investasi pada perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan 

tingkat pengembalian saham.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

 

Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas periode melakukan 

penelitian perataan laba memasukkan perusahaan dari sektor lain 



(perbankan, asuransi, transportasi, perdagangan, dan sebagainya) agar 

hasil penelitian nantinya mampu menggambarkan secara menyeluruh 

keadaan perusahaan go public di Indonesia penelitian sehingga diperoleh 

data sampel yang lebih banyak dan representatif dengan harapan dapat 

memberikan hasil yang lebih kuat tentang praktik perataan laba dalam 

kaitannya dengan ukuran perusahaan. 

 

Penelitian ini menggunakan model Eckel (1981) untuk menentukan 

perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba. Diharapkan 

pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain, seperti 

Michelson (1995) atau Moses (1987). 

 

Penelitian ini menggunakan model Eckel (1981) yang masih memiliki 

kekurangan dalam membedakan perusahaan perata laba dan perusahaan 

bukan perata laba. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat 

ditemukan metode terbaik yang lebih baku untuk menentukan perusahaan 

perata laba dan perusahaan bukan perata laba. 

 

Penelitian ini hanya mengambil sampel dari perusahaan-perusahaan sektor 

industri. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengambil sektor-sektor 

usaha lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel dan 

melakukan perbandingan sektor usaha mana yang lebih banyak melakukan 

praktik perataan laba.      


