
 

66 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Variabel Ukuran perusahaan (SIZE) secara signifikan tidak berpengaruh 

terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan besar 

ataupun kecil memiliki kesempatan melakukan perataan laba tergantung 

dari pribadi dan kepentingan manajer dalam perusahaan itu sendiri.  

2. Variabel Profitabilitas (ROA) berpengaruh positif signifikan terhadap 

tindakan perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan ROA merupakan parameter 

yang dijadikan patokan oleh para investor sebelum melakukan investasi. 

Informasi mengenai ROA sangat diperlukan oleh para investor maupun 

kreditor.  

3. Variabel Likuiditas (CR) berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hal ini dikarenakan likuiditas perusahaan sangat diperhatikan 

oleh investor karena terkait kemampuan perusahaan melunasi hutang 

jangka pendeknya.  

4. Variabel Financial Leverage (DER) berpengaruh signifikan terhadap 

tindakan perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
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Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan financial leverage akan 

menjadi acuan utama bagi investor untuk menilai risiko atas investasi 

yang dilakukan di suatu perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan – keterbatasan yang dapat dijadikan 

bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang yaitu:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel ukuran perusahaan, 

profitabilitas, likuiditas, dan financial leverage sebagai variabel yang 

mempengaruhi tindakan perataan laba, sehingga faktor-faktor lain yang 

mungkin memiliki pengaruh menjadi terabaikan. 

2. Rentang waktu dalam penelitian ini terlalu singkat yaitu hanya 4 tahun 

dengan jumlah sampel yang terbatas, sehingga kurang memberikan 

variasi data yang maksimal.  

3. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur, sehingga 

hasilnya kurang bisa digenerelisasi untuk seluruh perusahaan yang ada di 

Bursa Efek Indonesia. 

 

5.3 Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, 

saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah : 

1. Bagi investor sebelum melakukan investasi pada perusahaan sebaiknya 

mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perusahaan yang akan 

diinvestasikan dengan cara misalanya melihat profil perusahaan ataupun 
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mencari informasi keuangan perusahaan tersebut yang bertujuan untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan.  

2. Bagi perusahaan sebaiknya meningkatnya kinerja perusahaan tanpa 

mementingkan kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak lain.  

3. Bagi penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan periode penelitian 

yang lebih panjang dan dapat menambahkan variabel lain ke dalam 

pengujian seperti variabel harga saham, rencana bonus, dan umur 

perusahaan supaya hasilnya dapat lebih akurat. Penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat mengambil sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan harapan supaya hasil penelitian menjadi 

lebih representatif.  

 

  


