
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh income 

smoothing terhadap perubahan harga saham selama periode 2008 sampai dengan 

2011 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka 

penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 

praktik income smoothing berpengaruh tidak signifikan terhadap perubahan 

harga saham pada Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011, dengan 

pengaruh yang diberikan sebesar 18,9% sedangkan sisanya sebesar 81,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. 

 

5.2  Saran 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki banyak keterbatasan, baik 

keterbatasan waktu, data, 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 di antaranya: 

 

 

 



1. Saran bagi perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa praktik income smoothing 

tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan harga saham. Oleh karena 

itu penulis menyarankan agar perusahaan memperhatikan faktor-faktor lain 

yang mungkin dapat berpengaruh secara lebih signifikan terhadap perubahan 

harga saham, faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu isu-isu yang mungkin 

berkembang setelah perusahaan meencatatkan sahamnya di pasar modal. 

Selain itu, 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 

Bagi investor dan calon investor yang akan menanamkan modalnya di suatu 

perusahaan diharapkan jika investor dan calon ionvestor  melakukan kedua 

metode penilaian saham secara bersamaan. Artinya, tidak hanya 

menggunakan analisis fundamental saja atau analisis teknikal saja, tetapi 

menggunakan kombinasi kedua analisis tersebut. Analisis teknikal dengan 

mengikuti pergerakan perubahan harga saham sutu perusahaan memang 

penting dilakukan, namun dengan mengetahui kinerja perusahaan dengan 

cara menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut juga penting 

dilakukan. Dengan melakukan kedua metode tersebut secara bersamaan 



maka diharapkan investor dapat menganalisis apakah pergerakan perubahan 

harga saham perusahaan tersebut telah sesuai dengan kinerja perusahaan 

tersebut atau tidak. 

 

3. Saran bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki beberapa kelemahan 

penelitian sebelumnya yang telah dibuat serta menambah pengetahuan yang 

baru. Kelemahan dalam penelitian ini diantaranya (1) Peneliti hanya 

meneliti perusahaan yang terdeteksi income smoothing saja. Peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan perbandingan antara income 

smoothers dan non income smoothers dan menambah variabel lainnya, 

diantaranya kelompok usaha, leverage operasi, dan debt to equity ratio, (2) 

Peneliti hanya menggunakan metode Eckel untuk mengklasifikasikan 

perusahaan income smoothers dan non income smoothers, peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat melakukan dengan metode lain yaitu metode 

Michelson dan membandingkannya dengan metode Eckel sehingga dapat 

mengetahui metode mana yang lebih akurat. 

 

 

 

 

 

 

 


