
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta 

teori yang melandasi penelitian ini, kemudian setelah melalui pengujian hipotesis 

dan pengujian statistik parametrik, diperoleh simpulan bahwa: 

1. Pengaruh praktik perataan laba yang diukur dengan menggunakan variabel 

laba operasi terhadap risiko saham adalah sebesar 1,85%. Sedangkan 

sisanya sebesar 98,15% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan ternyata tidak 

terdapat pengaruh antara praktik perataan laba yang diukur dengan 

menggunakan variabel laba operasi terhadap risiko saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.  

 

Hasil uji hipotesis yang tidak signifikan tersebut mungkin dipengaruhi oleh 

pemilihan kriteria dan klasifikasi sampel dengan menggunakan model Eckel 

(1981) yang kurang sensitif dalam menentukan status perusahaan yang melakukan 

income smoothing dan yang tidak melakukan income smoothing. 

Selain itu juga, pada umumnya investor yang bermain di pasar modal 

kurang melihat informasi yang tersedia dalam laporan laba rugi tetapi lebih 

memperhatikan faktor-faktor eksternal lainnya sehingga faktor laba ini kurang 

mempengaruhi harga saham emiten. Selain itu seringkali investor mengabaikan 

analisis fundamental dalam pengambilan keputusan dan cenderung lebih 

memperhatikan analisis teknikal dan isu-isu lainnya dalam jangka pendek. 

 

 

 

 

 



5.2. Saran 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki banyak keterbatasan baik 

keterbatasan waktu, dana, maupun pengetahuan yang dimiliki penulis. 

Kesimpulan yang diambil masih merupakan penelitian sementara sehingga masih 

memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan untuk penelitian 

berikutnya, yaitu: 

• Secara metodologis, semua hasil uji hipotesis ini yang tidak signifikan 

mungkin dipengaruhi oleh pemilihan kriteria dan klasifikasi sampel dengan 

menggunakan model Eckel yang kurang sensitif dalam menentukan status 

perusahaan yang melakukan income smoothing dan yang tidak melakukan 

income smoothing. Apabila jumlah sampel memungkinkan, sebaiknya isu 

penelitian ini diuji dengan menggunakan model klasifikasi sampel yang 

lain (misalnya model Michelson, 1995) 

• Pada penelitian ini, penulis tidak memasukkan sampel pengendali yaitu 

perusahaan yang tidak melakukan perataan laba. Penelitian selanjutnya 

perlu melihat perbandingan risiko saham antara perusahaan yang 

melakukan perataan laba dan yang tidak melakukan perataan laba. 

• Jika memungkinkan, penelitian dapat dikembangkan pada perbandingan 

perataan laba di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek lainnya. 

• Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang tidak mengalami 

kerugian selama periode pengamatan sehingga hasilnya kurang 

menggambarkan keadaan keseluruhan di Bursa Efek Jakarta. Penelitian 

selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian dengan meningkatkan 

cara mendeteksi perataan laba serta menambah perusahaan yang dijadikan 

populasi, menambah variabel yang mungkin berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

• Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengamati perbandingan risiko 

antara jenis usaha lain seperti perbankan, asuransi, properti, 

telekominikasi, dan lain-lain untuk mengetahui tingkat risiko pada masing-

masing industri tersebut. 


