
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1       Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perataan laba berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham, dan juga menguji apakah harga saham berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat pengembalian saham, serta menguji apakah perataan laba secara 

langsung maupun tidak langsung (melalui harga saham) berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengembalian saham. Penelitian ini menganalis sampel yang terdeiri dari 9 

perusahaan dari 53 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta membagikan 

dividen berturut-turut dari tahun 2004-2007. 

Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa perataan laba tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan perhitungan koerfisien kolerasi diperoleh 

bahwa perataan laba dengan harga saham mempunyai hubungan positif yaitu sebesar 

0.324, artinya semakin besar indeks perataan laba diikuti dengan makin naiknya harga 

saham. Setelah dilakukan perhitungan koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 

10,5%. Jadi pada penelitian ini hanya 10,5% perubahan harga saham di pengaruhi oleh 

indeks perataan laba, sedangkan sisanya 89,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

ikut diteliti dlam penelitian ini, dengan demikian perataan laba tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap harga saham. Dengan demikian hipotesis pertama yang diajukan oleh 

penulis ditolak. 

2. Penelitian ini juga memperlihatkan hasil bahwa harga saham berpengaruh positif terhadap 

tingkat pengembalian saham (return) yaitu sebesar 0,462 dan setelah dihitung koefisien 

determinasinya di dapat hasil sebesar 29,39%. Kemudian berdasarkan hasil pengujian 

koefisien jalur diperoleh hasil bahwa harga saham berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat pengembalian saham (return), dengan demikian maka hipotesis kedua diajukan 

penulis diterima  

3. Hasil pengujian statistik untuk hipotesis yang ketiga menunjukan bahwa perataan laba 

baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui harga saham) berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat pengembalian saham, yaitu sebesar 0.538 dan setelah 



dilakukan perhitungan koefisien determinansi hasil yang didapat yaitu 36,99%.Kemudian 

berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur diperoleh hasil bahwa perataan laba baik 

secara langsung maupun tidak langsung (melalui harga saham) berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat pengembalian saham (return).  

 

5.2       Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat  penulis 

ajukan adalah sebagai berikut : 

1. Investor harus menyadari kemungkinan bahwa perusahaan emiten melakukan praktik 

perataan laba sehingga investor harus lebih berhati-hati dalam melakukan analisis 

sebelum investasi. 

2. Praktik perataan laba ini hendaknya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para 

regulator di lingkungan pasar modal untuk menyusun ketentuan yang berkaitan dengan 

pengungkapan informasi dalam laporan keuangan agar tidak menyesatkan para pemakai 

laporan keuangan tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan periode pengamatan dan 

jumlah perusahaan yang menjadi objek penelitian.  

4. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan pengukuran perataan laba 

yang berbeda dengan penelitian ini. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


