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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, 

dividend payout, profitabilitas, financial leverage, leverage operasi dan 

kepemilikan manajerial terhadap praktik perataan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonsia pada tahun 2012-2016. 

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba, karena semakin besar perusahaan maka cenderung 

pengontrolan ataupun audit dilakukan secara ketat dan kompeten sehingga 

ini menghindarkan dari kecenderungan untuk melakukan perataan laba. 

2. Variabel dividend payout tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba, karena kebijakan dividend payout merupakan keputusan 

rapat umum pemegang saham yang belum tentu dapat dideteksi oleh 

manajemen. 

3. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba, karena investor cenderung mengabaikan informasi ROA 

yang menjadi ukuran profitabilitas secara maksimal sehingga manajemen 

tidak termotivasi melakukan perataan laba. 
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4. Variabel financial leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

praktik perataan laba, karena perusahaan masih mempunyai tingkat 

leverage yang rendah, perusahaan akan mencoba untuk mendapatkan 

pinjaman lebih dari kreditur dengan cara menunjukkan kepada kreditur 

bahwa resiko yang dimiliki perusahaan kecil, oleh karena itu perusahaan 

melakukan praktik perataan laba. 

5. Variabel leverage operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba, karena perusahaan tidak melakukan investasi yang besar 

pada aktiva tetap, akibatnya mereka mempunyai biaya tetap rendah, 

sehingga leverage operasinyapun rendah. 

6. Variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

praktik perataan laba, karena adanya kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan tidak serta merta menunjukkan insentif manajemen untuk 

melakukan tindakan perataan laba sebab hal tersebut dapat membahayakan 

perusahaan dalam jangka panjang. 

7. Variabel ukuran perusahaan, dividend payout, profitabilitas, financial 

leverage, leverage operasi dan kepemilikan manajerial secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik perataan laba. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang diberikan penulis sebagai berikut: 

1. Sampel yang digunakan hanya sebatas perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI, sehingga eksternal validitas sampel masih rendah. 

Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan semua sektor perusahaan 

yang terdaftar di BEI, sehingga dapat menghasilkan eksternal validitas 

sampel penelitian yang maksimal dan mengetahui sektor perusahaan apa 

saja yang juga melakukan praktik perataan laba. 

2. Periode penelitian hanya lima tahun yaitu 2012, 2013, 2014, 2015 dan 

2016, sehingga belum memberikan gambaran hasil yang maksimal, dan 

hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Bagi peneliti selanjutnya agar 

menambah tahun pengamatan yang lebih panjang, sehingga semakin besar 

kesempatan untuk memberikan gambaran hasil penelitian selanjutnya yang 

maksimal dan dapat digeneralisasikan. 

3. Penelitian ini terbatas pada enam variabel yang digunakan, yaitu ukuran 

perusahaan, dividend payout, profitabilitas, financial leverage, leverage 

operasi dan kepemilikan manajerial dalam mempengaruhi perataan laba. 

Penelitian selanjutnya dapat menambah faktor-faktor lain di luar penelitian 

ini yang diduga mempengaruhi praktik perataan laba, seperti pertumbuhan 

perusahaan, umur perusahaan, bonus plan, reputasi auditor, klasifikasi 

KAP, dan likuiditas. 


