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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap 

praktik perataan laba (income smoothing) yang dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007-2010. 

Maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas  

Pada tingkat profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini 

menggunakan return on asset (ROA). Dalam penelitiannya ini hasil 

nya secara parsial tingkat profitabilias perusahaan berpengaruh 

terhadap praktik perataan laba (income smoothing) yang dilakukan 

oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan semakin tinggi nya 

tingkat profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan maka penilaian 

terhadap manajemen sangatlah bagus dan memuaskan dalam 

mengelola perusahaan, selain itu juga manajeman juga mengetahui 

informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan sehingga 

manajemen mengetahui kapan waktunya mempercepat laba dan 

menunda laba. 
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2. Risiko keuangan  

Risiko keuangan perusahaan dalam penelitian ini menggunakan tingkat 

leverage operasi perusahaan sebagai indikatornya. Dalam hasil 

peneltian menunjukan bahwa tingkat leverage operasi perusahaan 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba (income smoothing) yang 

dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut dikarenakan dengan 

melalukan praktik perataan laba (income smoothing) tingkat laverege 

operasi perusahaan akan terlihat stabil. 

3. Nilai perusahaan  

Nilai peruahaan merupakan nilai yang bersedia dibayar oleh investor 

ketika perusahaan yang akan dijual. Dalam penelitian ini indikator 

yang digunakan untuk mengukur nilai perusahaan yaitu dengan 

menggunakan price earning rasio (PER). Dalam hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba (income smoothing) yang dilakukan oleh 

perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa manajer lebih tertarik pada 

tingkat laba perusahaan untuk melakukan praktik perataan laba 

(income smoothing). 

4. Struktur kepemilikan  

Struktur kepemilikan perusahaan dalam penelitian ini bagi menjadi 

dua yaitu struktur kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan 

publik. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa : 
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1. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba (income smoothing) yang dilakukan oleh perusahaan. 

Tidak berpengaruhnya tingkat struktur kepemilikan manajerial 

diduga karena tinggkat kepemilikan saham manajer perusahaan 

rata-ratanya sangatlah kecil sehingga meskipun terdapat 

kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan akan tetapi tidak 

akan mengurangi masalah keagenan yang timbul diperusahaan.  

2. Kepemilikan Publik 

Kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap praktik perataan 

laba (income smoothing) yang  dilakukan oleh perusahaan, hal 

tersebut menunjukan bahwa besarnya tingkat kepemilikan publik di 

dalam perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tersbut tidak 

melakukan praktik perataan laba. 

5.2 Saran  

A. Saran untuk penelitian selanjutnya  

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengambil topik serupa, 

saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut 

1. Sampel yang digunakan untuk penelitian selanjutnya lebih baik 

jangan hanya pada perusahaan manufaktur tetapi semua 

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia agar hasil 

penelitiannya lebih representatif. 
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2.  Penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan periode yang lebih 

panjang agar tren setiap tahunnya dapat mencakup dalam 

penelitian dan hasilnya lebih representatif. 

3. Melanjutkan penelitian ini dengan menambah variabel yang baru 

sebagai faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba (income 

smoothing) yang dilakukan oleh perusahaan, karena masih banyak 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba 

(income smoothing).

4.  Penelitian selanjutnya lebih baik mencoba dengan menggunakan 

metode penelitian yang lain seperti metode regresi logistik. 

B. Saran untuk stakeholder

1. Untuk para pengguna (investor) laporan keuangan hendaknya 

berhati-hati dalam menganalisis dan membaca laporan keuangan 

yang dihasilkan oleh perusahaan, karena perusahaan akan 

melakukan apapun untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

bagus. 

2. Para analis laporan keuangan hendaknya memperhatikan segala 

komponen dalam laporan keuangan. Terutama pada tingkat 

profitabilitas perusahaan dimana perusahaan akan menampilkan 

tingkat laba yang bagus agar para investor tertarik menanamkan 

modal nya di perusahaan. 


