
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang telah 

diuraikan setelah melalui uji statistik, disertai teori yang mendasari, maka dari 

hasil penelitian ini dapat ditunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y 

yang diformulasikan sebagai berikut, Y=0,592+(-0,031)X. Koefisien korelasi 

sebesar -0,172 memiliki nilai negatif, hal tersebut menunjukkan hubungan yang 

berlawanan antara variabel bebas (income smoothing) dengan variabel terikat 

(risiko pasar). Dari perhitungn koefisien determinasi dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa pengaruh income smoothing terhadap risiko pasar hanya sebesar 3%, 

sedangkan sebagian besar sisanya merupakan pengaruh dari faktor-faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan dari nilai t hitung sebesar -0,742 serta 

nilai t tabel sebesar 2,1009 dapat disimpulkan bahwa t hitung < t tabel dan nilai 

signifikansi sebesar 0,468 yang lebih besar dari taraf signifikansi α=0,05 

menunjukkan hasil bahwa income smoothing tidak berpengaruh terhadap risiko 

pasar (market risk) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak hipotesis penulis dan 

menyatakan bahwa income smoothing tidak berpengaruh terhadap risiko pasar 

(market risk) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

 

5.2  Saran 

Melalui penelitian ini diharapkan agar para investor lebih waspada, 

cermat, dan hati-hati dalam memutuskan menanamkan modalnya. Bagi para 

manajer hendaknya tidak melakukan pratik perataan laba untuk periode-periode 

berikutnya karena melalui hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya 



pengaruh yang mampu memperkecil risiko pasar (market risk). Dan para akuntan 

juga diharapkan dapat lebih peduli dengan aspek etika dalam manajemen laba. 

Namun dengan keterbatasan yang dimiliki penulis maka kesimpulan yang 

didapatkan masih merupakan kesimpulan sementara yang masih memerlukan 

perbaikan-pernaikan pada penelitian selanjutnya untuuk memperoleh hasil yang 

memuaskan. Oleh karena itu, saran-saran yang dapat diberikan penulis guna 

menjadi bahan masukkan bagi peneliti-peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut: 

• Melakukan penambahan jumlah populasi dan sampel perusahaan yang 

diteliti, dengan memasukkan sektor industri lain yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

• Rentang waktu dan periode pengamatan yang berbeda serta lebih lama dari 

yang dilakukan oleh penulis. 

• Jika memungkinkan melakukan perhitungan klasifikasi sampel income 

smoothing selain dengan model Eckel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


