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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan dari penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Karakteristik Komite 

Audit terhadap Manajemen Laba” adalah agar masyarakat dapat  memahami 

pengaruh dari hasil variabel independen terhadap manajemen laba. Dalam penelitian 

ini variabel independen yang dipakai yaitu “Independensi komite audit, keahlian 

komite audit, pertemuan komite audit, dan ukuran komite audit, serta variabel kontrol 

berupa ukuran Perusahaan, Leverage, Audit Firm Size”. Pada bab sebelumnya telah 

diperoleh hasil analisis, yang menghasilkan kesimpulan bahwa variabel independen 

seperti “Keahlian komite audit, pertemuan komite audit dan ukuran komite audit” 

mempunyai pengaruh yang signifikansi terhadap manajemen laba. dan independensi 

komite audit tidak mempunyai yang signifikansi terhadap manajemen laba. 

Kemudian dari hasil analisis juga diperoleh hasil analisis yaitu variabel kontrol 

seperti ukuran perusahaan, Leverage, mempunyai pengaruh yang signifikansi pada 

manajemen laba secara signifikan. Dan audit firm size tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikansi pada manajemen laba.  

Pengujian independensi komite audit pada manajemen laba  tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikansi terhadap manajemen laba. Pengujian ini tidak sama 

dengan hipotesis, akan tetapi konsistensi dengan penelitian Yusof, (2013) pada 

penelitiannya di Malaysia yang menyatakan anggota komite audit yang merupakan 

bagian luar perusahaan mengalami kesulitan dalam memangkas data-data keuangan 
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yang ada di perusahaan. Oleh karena itu, anggota komite audit yang independen tidak 

dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan efektif yang mengakibatkan kegagalan 

dalam menekan praktik manajemen laba. Dan hal yang sama juga terjadi di 

Indonesia. Hasil analisis ini juga konsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chrou, Bedard, dan Courteau (2001) di Amerika Serikat dan sejalan dengan hasil 

penelitian dari Chandrasegaram et al., (2013), Saleh et al., (2007), Lin et al., (2009).  

Pengujian keahlian komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan negatif 

pada manajemen laba, Pengujian ini sama dengan hipoteis. Dan satu jalan dengan 

Prayogo et al. (2013) yang mengungkapkan bahwa sebuah anggota komite audit yang 

berlatar belakang di bidang akuntansi dan keuangan cenderung mempunyai standar 

tersendiri yang lebih tinggi bahkan lebih fokus terhadap usaha untuk 

mengembangkan kinerja dari sebuah perusahaan dibandingkan komite audit yang 

tidak berlatar belakang di bidang tersebut. Hasil analisis ini juga konsistensi dengan 

penelitian yang diteliti oleh Soliman dan Ragab (2014), Siam et al., (2013), Chtorou 

et al., (2001), Salleh dan Haat (2014), Ayemere dan Elijah (2015). 

Pengujian ukuran komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan pada 

manajemen laba. Pengujian ini sama dengan hipotesis. Dan satu jalan dengan Pervan 

(2006) dan Agbola dan Salawu (2012) yang mengungkapkan dalam suatu komite 

audit yang besar cenderung akan mengakses ke sumber daya yang lebih besar 

sehingga dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif. Hasil analisis ini juga 

konsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Siam et al., (2015), Davidson 

et al. (2005), Salihi dan jibri (2015), Ismail, Dunstan dan  zijl  (2009). 
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 Pengujian pertemuan komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan 

negatif pada manajemen laba. Pengujian ini sama dengan hipotesis. Dan juga satu 

jalan dengan Ayemere dan Elijah (2015) yang mengungkapkan bahwa komite audit 

dianggap andal dalam menilai atau mengevaluasi sebuah masalah dalam proses 

pembuatan sebuah laporan keuangan apabila sering mengadakan pertemuan. Hasil 

analisis ini juga konsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh Lin et al., (2009), 

Siam et al., (2015), Davidson et al., (2005) serta Ayemere dan Elijah (2015). 

Pengujian ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan positif 

terhadap manajemen laba. Pengujian ini sama dengan hipotesis. Dan juga satu jalan 

dengan Soliman dan Ragab (2014) yang mengungkapkan perusahaan besar lebih 

diperhatikan oleh pemegang saham. Oleh sebab itu, manajer cenderung mencoba 

untuk menata laba pada suatu perusahaan agar dapat menarik perhatian pasar. Hasil 

analisis ini juga konsistensi dengan penelitian dilakukan oleh Dimitropoulus dan 

Asteriou, (2010), Alves, (2011), Nelwan dan Tansuria, (2014) serta Soliman dan 

Ragab (2014). 

Pengujian Leverage memilik pengaruh yang signifikansi negatif pada 

manajemen laba. Pengujian ini sama dengan hipoteis. Dan juga satu jalan dengan 

Christie dan Zimmerman, (1994) berpendapat bahwa nilai leverage yang lebih tinggi 

akan dapat menghambat praktik manajemen laba pada perusahaan. Hasil analisis ini 

juga konsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh Soliman dan Ragab (2014), 

Davidson et al., (2005); Emamgholipur et al., (2013). 
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Pengujian audit firm size tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada 

manajemen laba. Pengujian ini tidak sama dengan hipoteis. Akan tetapi, satu jalan 

dengan Luhgiatno (2008) yang mengungkapkan bahwa perusahaan mempunyai 

keinginan untuk memberikan kinerja laporan keuangan perusahaan yang terlihat baik 

di depan calon investor, Akan tetapi melupakan adanya auditor big four. Hasil 

analisis ini juga konsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh Christiani dan 

Nugrahanti (2014), Luhgiatno (2008), Bedard et al., (2004) serta Cahyonowati 

(2006). 

5.2 Keterbatasan  

 Dalam penulisan skripsi ini, terdapat keterbatasan yang dialami oleh peneliti 

antara lain: 

a. Terdapat banyak perusahaan pada BEI yang tidak menerbitkan laporan 

keuangannya dengan lengkap secara berturut-turut dari tahun 2012 sampai 

2016. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini tidak dapat secara penuh 

mewakili seluruh perusahaan yang terbuka di Indonesia. 

b. Penelitian ini tidak fokus pada aspek lainnya, melaikan hanya fokus pada 

perusahaan BEI.  
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5.3 Rekomendasi  

a. Penelitian berikutnya sampel yang digunakan dalam penelitian dapat diperluas 

dengan menambah tahun pengamatan. 

b. Penelitian berikutnya dapat memperluas populasi penelitian dengan 

menggunakan sampel dari beberapa negara. 

c. Melakukan penelitian yang lebih luas dengan melibatkan penambahan pada 

variabel independen dan variabel kontrol lain, seperti karakteristik dewan, 

konsentrasi kepemilikan dan lain-lain.  
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