
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini meneliti pengaruh Jenis Perusahaan, Ukuran Perusahaan, 

Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Financial Leverage terhadap tindakan 

perataan laba pada pada Perusahaan Keuangan dan Otomotif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017. Dari hasil pengujian hipotesis dan 

pembahasan di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 

1. Jenis perusahaan tidak berpengaruh secara parsial terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. Hal ini di sebabkan karena nilai thitung < ttabel, 

sebesar – 2.468 <1.991. hal ini di karenakan semua jenis perusahaan 

berkemungkinan melakukan tindakan perataan laba, tergantung keputusan 

manajemen dan juga di pengaruhi oleh faktor lain, seperti profitabilitas. 

2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. Hal ini di sebabkan karena nilai thitung < ttabel, 

sebesat -1.043 <1.991. Semua perusahaan yang berukuran besar atau kecil 

bisa melakukan tindakan perataan laba, karena tidak semua perusahaan 

yang berukuran besar di katakan sebagai padat modal, karena di indonesia 

besaran aset yang di miliki perusahaan tidak mencerminkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kinerja operasional. 
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3. Umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan 

laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. Hal ini di sebabkan karena nilai thitung < ttabel, 

yakni 1.495 < 1.991. hal ini di karenakan perusahaan yang baru berdiri dan 

juga telah lama berdiri sama-sama punya kesempatan melakukan perataan 

laba. Untuk perusahaan yang baru berdiri, tindakan perataan laba 

dilakukan untuk menarik perhatian para investor, dan untuk perusahaan 

yang telah lama berdiri tindakan perataan lama di lakukan untuk 

menstabilkan laba perusahaan. 

4. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba yang 

dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2017. Hal ini di sebabkan karena nilai thitung > ttabel, sebesar 7.874 > 

1.991. semakin besar tingkat profitabilitas suatu perusahaan, maka 

semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan melakukan tindakan 

perataan laba. Karena semakin tinggi profitabilitas, maka perusahaan 

dianggap memiliki kinerja yang baik sehingga akan mendapatkan pajak 

yang tinggi. Tindakan perataan laba di lakukan untuk mengurangi beban 

pajak tersebut. 

5. Financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

indonesia periode 2014-2017. Hal ini di sebabkan karena nilai thitung < ttabel, 

sebesar -3.179 < 1.991. hal ini di karenakan utang bukan menjadi alasan 

bagi manajer untuk melakukan tindakan perataan laba, karena manajer 
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bisa menyediakan biaya dana cadangan untuk membiayai segala jenis 

biaya operasional mereka. 

6. Jenis Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, 

dan Financial Leverage berpengaruh secara simultan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

Indonesia periode 2014-2017 dengan nilai fhitung > ftabel, yakni sebesar 

13.027 > 2,489. 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya supaya mendapatkan hasil 

yang lebih baik lagi. 

1. Penelitian ini menggunakan rentang waktu yang singkat, yaitu selama 2 

tahun. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 5 variabel sebagai variabel 

independennya, yaitu jenis perusahaan, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, profitabilitas, dan financial leverage dan satu variabel 

dependen yaitu perataan laba. 

5.3 Saran 

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan rentang waktu yang 

lebih lama agar hasil penelitian selanjutnya lebih akurat. 



 77 

2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel-variabel 

lain seperti struktur kepemilikan, harga saham, kebijakan pemerintah, 

dividen payout ratio dan rasio NPM. 

 

 

 

 


