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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah dilakukan analisis data dan pengujian hipotesis pada komite audit, 

reputasi auditor, dan struktur kepemlikikan institusional terhadap perataan laba, 

maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial, variabel independen komite audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba. Hal ini karena hampir semua perusahaan yang 

dijadikan memiliki komite audit independen dengan persentase 100% 

2. Secara parsial, variabel independen reputasi auditor berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba. Hal ini menunjukan auditor yang bereputasi akan 

mengurangi tindak perataan laba dalam perusahaan  

3. Secara parsial, variabel independen struktur kepemilikan institusional tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perataan laba. Investor institusi 

tidak berpengaruh dengan ada atau tidaknya perataan laba dalam perusahaan 

4. Berdasarkan uji determinasi, Adjusted R Square (R2) sebesar 0,131. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa 13% variasi perataan laba dapat dijelaskan oleh 

komite audit, reputasi auditor auditor, dan struktur kepemilikan institusional 

Sedangkan 86,9% sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar penelitian 

ini seperti leverage, profitabilitas, dan lain sebagainya. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Adapun keterbatasan dari 

penelitian ini yaitu sebagai berikut:  

1. Banyak perusahaan yang mengalami delisting selama periode penelitian  

2015 - 2017 

2. Banyak perusahaan yang tidak memiliki data keuangan yang lengkap dan 

sesuai yang dibutuhkan selama periode penelitian 2015 – 2017 
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5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat 

diberikan sebagai berikut: 

a. Saran Teoritis 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode penelitian 

sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih 

akurat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti perusahaan sektor 

lain selain sektor non keuangan sebagai objek penelitian.  

b. Saran Praktis 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam berinvestas pada 

perusahaan 

2. Bagi Perusahaan 

Adanya penelitian ini diharapkan daapat memberikan masukan dalam 

mengambil kebijakan yang berkaitan dengan informasi laba dan 

menambahkan tingkat kewaspadaan terhadap adanya perataan laba dalam 

perusahaan 
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