
Tri Diana, 2021 

PENGARUH BONUS PLAN DAN DUALITAS CEO TERHADAP INCOME SMOOTHING 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh bonus 

plan dan dualitas CEO terhadap income smoothing dengan ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan likuiditas sebagai variabel kontrol. Data mengenai seluruh 

variabel penelitian kemudian diolah dengan program komputer, yakni Microsoft 

Excel 2010 dan SPSS 25 untuk selanjutnya dianalisis. Hasil analisis penelitian ini 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Bonus plan tidak memengaruhi praktik income smoothing, berarti bonus plan 

bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam 

melakukan praktik income smoothing. 

b. Dualitas CEO berpengaruh positif pada praktik income smoothing, berarti 

perusahaan yang memiliki dualitas CEO, cenderung akan melakukan income 

smoothing. 

c. Variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

income smoothing, sedangkan variabel kontrol profitabilitas dan likuiditas 

tidak mempengaruhi praktik income smoothing. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan untuk berbagai pihak. Saran ini diberikan untuk berbagai pihak, 

diantaranya adalah untuk: 

a. Perusahaan harus lebih memperhatikan laporan keuangan bagian laba rugi. 

Jika manajemen melaporkan laba yang didapat perusahaan stabil selama 

beberapa periode, maka perusahaan perlu memeriksa kestabilan laba tersebut, 

apakah manajemen melakukan income smoothing yang menyebabkan laba 

terlihat stabil atau tidak. Perusahaan juga harus melakukan pengawasan yang 

optimal kepada manajemen agar mereka melaporkan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya dan tidak memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan 



71 
 

Tri Diana, 2021 

PENGARUH BONUS PLAN DAN DUALITAS CEO TERHADAP INCOME SMOOTHING 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

income smoothing. Hal tersebut bertujuan agar proses pengambilan keputusan 

yang diambil perusahaan tepat dan sesuai dengan kondisi perusahaan. 

b. Calon investor harus memiliki banyak pertimbangan sebelum berinvestasi di 

suatu perusahaan. Diantaranya adalah dengan melihat informasi mengenai 

laba perusahaan. Laba yang stabil belum tentu menentukan kondisi 

perusahaan yang baik, untuk itu calon investor perlu memeriksa apakah 

kestabilan laba tersebut merupakan hal yang benar-benar terjadi di perusahaan 

atau perusahaan melakukan income smoothing untuk menekan fluktuasi laba. 

Sehingga calon investor terhindar dari praktik income smoothing. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti income smoothing tidak 

hanya dari sektor manufaktur saja, melainkan dari seluruh sektor agar sampel 

yang diperoleh juga lebih banyak dan hasil yang didapat lebih menyeluruh. 

Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menambah variabel yang 

digunakan seperti, kepemilikan institusional, cash holding, income tax dan 

leverage. 

 


