
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang

signifikan antara perusahaan perbankan profitabilitas tinggi dengan perusahaan

perbankan profitabiltas rendah yang melakukan praktik perataan laba.

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada perusahaan perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan didukung oleh teori yang diperoleh

melalui referensi-referensi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat

perbedaaan yang signifikan antara perusahaan perbankan profitabilitas tinggi

dengan perusahaan perbankan profitabilitas rendah yang melakukan praktik

perataan laba. Hasil uji beda rata-rata dengan menggunakan independent sample T

Test dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai thitung sebesar 3,151 dengan

ttabel sebesar 2,776 dimana thitung > ttabel. Dengan demikian maka H0 ditolak dan Ha

diterima.

 Penelitian ini mendukung penelitian Masodah (2007) dan Jin &

Machfoedz (1998). Namun, tidak konsisten dengan hasil penelitian Ashari et. al.

(1994) dan Jatiningrum (2000).

5.2. Saran

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian, dan

kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut :

1. Saran bagi perusahaan

Perusahaan diharapkan dapat menyajikan informasi laporan keuangan

secara objektif, dapat diandalkan, relevan, dan disajikan secara jujur.

Sehingga perataan laba yang dilakukan dapat lebih diarahkan pada

pemilihan metode akuntansi yang berlaku umum saja dan bukan bertujuan

untuk manipulasi laba.



2. Saran bagi investor

Untuk melakukan keputusan dalam berinvestasi, investor perlu memahami

dan menganalisa dengan baik kondisi-kondisi yang terjadi di perusahaan

di mana investor menanamkan modalnya. Para investor diharapkan tidak

hanya memperhatikan informasi laba tanpa memperhatikan bagaimana

laba tersebut dihasilkan mengingat adanya tindakan manipulasi laba yang

diperbolehkan dalam akuntansi seperti income smoothing.

3. Saran bagi peneliti selanjutnya

• Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan sampel

perusahaan yang lebih banyak dan rentang waktu yang lebih lama

agar hasil pengujiannya lebih akurat.

• Penggunaan indeks lain untuk mengidentifikasi perusahaan perata

laba dan bukan perata laba, misalnya indeks Michelson.

• Penelitian selanjutnya hendaknya meneliti faktor-faktor lain yang

mungkin mempengaruhi praktik perataan laba seperti harga saham,

kelompok usaha, leverage operasi, dan debt to equity ratio.


