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BAB V 

SIMPULAN 

5.1 Simpulan 

penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh kepemilikan aintitusional, 

dewan komisaris wanita, komite audit, dan kebijakan dividen terhadap perataan laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa EFEK Indonesia pada tahun 2016 

sampa dengan tahun 2018. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, beberapa 

kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:  

1. Secara simultan dinyatakan bahwa variabel kepemilikan Institusional (X1), Dewan 

Komisaris Wanita (X2), Komite Audit (X3), dan Kebijakan Dividen (X4) memiliki 

implikasi terhadap variabel Perataan Laba (Y). dapat dilihat dari nilai signifikansi 

sebesar 0,013 dan nilai F hitung sebesar 3,441 hal ini dapat disimpulkan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima dikarenakan nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05. 

2. Secara parsial variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris wanita, dan 

kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Sedangkan 

variabel komite audit berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. 

3. Dewan komisaris wanita (X2) yang diukur menggunakan variabel dummy dengan 

kriteria apabila terdapat dewan komisaris wanita dineri angka “1” dan jika tidak 

terdapat dewan komisaris wanita diberi angka “0” menunjukkan bahwa tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan perataan laba (Y) 
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4. Komite audit (X3) yang diukur dengan jumlah seluruh komite audit menunjukkan 

pengaruh yang signifikan dalam menjelaskan perataan laba (Y) 

5. Kebijakan dividen (X4) yang diukur dengan Divident Payout Ratio (DPR). DPR 

digunakan karena menunjukkan seberapa besar laba yang akan dibagikan sebagai 

deviden. Menunjukkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba 

(Y). Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai signifikanhitung sebesar 0,077 > nilai sebesar 

0,05. 

5.2 keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai bebrapa keterbatasan, yaitu: 

1. jumlah sampel perusahaan masih kurang karena hanya 44 perusahaan saja yang 

memenuhi kriteria sampel 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan tersebut, maka dapat 

diajukan bebrapa saran sebagai berikut: 

1. bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan sampel 

penelitian dan periode penlitian, serta memasukkan variabel lain seperti 

kepemilikan manjerial, rencana bonus dan alin sebagainya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah sampel dan tahun 

periode yang lebih banyak dibanding penelitian ini, yaitu seluruh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek indoneisa (BEI) selain itu bisa menggunakn perusahaan 

dalam bidang lain. 
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3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang telah ada dan 

bermanfaat bagi seluruh pihak, bagi perusahaan maupun investor untuk 

meningkatkan etika dalam bernisnis serta menghindari sikap opportunist. 

 

 

 


