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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini menguji Profitabilitas (PR), Risiko Keuangan (RS), Nilai 

Perusahaan (NM), Ukuran Perusahaan (UP), dan Perataan Laba (PL) dengan 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas dalam penelitian ini yang mana perhitungannya di ukur 

dengan ROA (Return on Asset) belum mampu mempengaruhi variabel 

perataan laba. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Atawarman (2011). 

2. Risiko keuangan dalam penelitian ini yang mana perhitungannya diukur 

dengan menggunakan rasio laverage berpengaruh terhadap perataan laba. 

Hasil penelitia ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Aji dan 

Mita (2010). 

3. Nilai perusahaan dalam penelitian ini yang mana diukur dengan PBV 

(price book value) belum mampu mempengaruhi variabel perataan laba. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratama 

(2012). 

4. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini yang mana perhitungannya diukur 

dengan Log natural total asset berpengaruh terhadap perataan laba. Hasil 

penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Yusuf dan Soraya 

(2004). 
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5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel-variabel profitabilitas, 

risiko keuangan, nilai perusahaan, ukuran perusahaan terhadap praktek 

perataan laba (income smoothing), padahal masih banyak factor-faktor lain 

yang dapat mempengaruhi praktek perataan laba pada suatu perusahaan. 

2. Jumlah sampel tidak dilakukan secara random, tetapi mensyaratkan 

kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling), yaitu hanya membatasi 

kriteria sampel untuk perusahaan manufaktur. Sehingga hasil penelitian ini 

dapat mewakili kondsi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI. 

3. Penelitian ini terbatas pada periode penelitian yang hanya menggunakan 

periode waktu tiga tahun dan dengan sampel yang terbatas yaitu 41 

perusahaan per tahun. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah diuraikan dan disimpulkan, maka 

terdapat beberapa saran yang peneliti sampaikan sehubungan dengan pegaruh 

profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan, ukuran perusahaan terhadap 

perataan laba beserta hal lainnya yang terkait, sebagai berikut: 

1. Menambah variabel-variabel lain yang diduga mempengaruhi praktik 

perataan laba, misalnya struktur kepemilikan, jenis industry, harga saham, 

NPM (net profit margin) atau variabel lainnya. 

2. Lebih memperluas penelitian dengan menambah sampel penelitian dari 

seluruh perusahaan yang terdaftar pada BEI, dan juga menambah periode 

pengamatan yang lebih dari 3 tahun agar hasil yang diperoleh lebih 

maksimal. 


