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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pengujian dan analisis, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen yaitu ukuran dewan direksi, 

kepemilkan institusional, komite audit, ukuran dewan komisaris dan ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba yang diukur dengan discretionary accruals. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa: 

1. Hasil pengujian variabel ukuran dewan direksi memiliki angka signifikansi 

0,2096 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Hasil pengujian variabel kepemilikan institusional memiliki angka 

signifikansi 0,2731 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

3. Hasil pengujian variabel komite audit memiliki angka signifikansi 0,0476 

yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa komite 

audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Hasil pengujian variabel ukuran dewan komisaris memiliki angka 

signifikansi 0,7137 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 
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5. Hasil pengujian variabel ukuran perusahaan memiliki angka signifikansi 

0,0171 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

5.2 Keterbatasan  

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain:  

1. Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai 

pengaruh dari persentase ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, 

komite audit, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba.  

2. Penggunaan model untuk mendeteksi variabel independen dalam 

penelitian ini masih kurang mampu menjelaskan pengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 

5.3 Rekomendasi  

 Penelitian Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk 

penelitian di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:  

1. Memperluas horison waktu penelitian, agar uji yang dihasilkan dapat 

menunjukkan model yang tepat dengan data observasinya.  

2. Menambah variabel-variabel independen maupun dependen lain yang 

diduga mempunyai pengaruh yang lebih kuat dalam menghasilkan model 

penelitian yang lebih baik.  
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3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kriteria maupun 

memperluas cakupan sampel dengan perusahaan lain selain yang di BEI 

untuk menambahkan jumlah data yang akan diteliti. 

4. Bagi manajemen perusahaan, perlu meningkatkan pemahaman mengenai 

manajemen laba, dimana hal tersebut dapat membantu organisasi untuk 

menghindari resiko yang timbul dari penerapan manajemen laba. 

Penerapan yang tidak tepat dapat menyebabkan masalah yang besar 

terhadap pelaporan keuangan. 
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