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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan

dalam Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) menunjukkan nilai F

3,275 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak dan

H1 diterima. Berdasarkan perhitungan, angka signifikansi adalah sebesar

0,018<0,05. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel independen

(Size, Leverage Operasi, Net Profit Margin, dan Return On Assets) secara

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (perataan

laba).

2. Hasil koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square (R²)

yaitu 0,142. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh

variabel independen dalam penelitian ini (Size, Leverage Operasi, Net

Profit Margin, dan Return On Assets) terhadap perataan laba adalah

sebesar 14,2%. Sedangkan sisanya sebesar 85,8% adalah dipengaruhi oleh

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan

bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian

yang lebih baik. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
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1. Hanya menggunakan empat variabel yaitu Size, Leverage Operasi, Net

Profit Margin, dan Return On Assets, sehingga masih banyak faktor lain

yang mungkin memiliki pengaruh signifikan namun tidak terdeteksi.

2. Sampel yang digunakan hanya perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia.

3. Periode penelitian hanya terbatas pada tahun 2011 sampai 2013 sehingga

kurang memberikan variasi data yang maksimal pada penelitian.

5.3 Saran

Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, diharapkan penelitian

selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Untuk penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan variabel lain

seperti sektor industri, pertumbuhan perusahaan dan struktur kepemilikan,

Kelompok Usaha, Winner/losser stocks, Kebangsaan, Harga Saham,

Kebijakan akuntansi mengenai laba, Perbedaan laba aktual dan laba

normal, dll.

2. Sampel yang digunakan tidak hanya dari jenis perusahaan manufaktur saja

tetapi berasal dari semua jenis perusahaan publik.Penelitian lebih lanjut

dapat mengambil sampel seluruh perusahaan yanglisting di BEI, agar hasil

penelitian menjadi lebih representatif.

3. Penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan rentang waktu yang

lebih panjang agar tren setiap tahunnya dapat tercakup dalampenelitian.


