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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

   

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dimana variabel dependen pada penelitian ini adalah manajemen laba. 

Sedangkan variabel independen terdiri dari ukuran dewan direktur, dewan direktur 

independen, komite audit independen, ukuran komite audit, kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan institusional. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen ukuran dewan direktur dan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh pada manajemen laba. Sedangkan 

variabel independen dewan direktur independen, komite audit independen, ukuran 

komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba.  

Ukuran dewan direktur tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Dikarenakan bahwa ukuran dewan direktur diperusahaan BEI 

tidak dapat mempengaruhi secara efektif tindakan pengawasan yang dilakukan 

terhadap manajer. Banyaknya jumlah dewan direktur hanya bisa menaikkan 

kinerja perusahaan dengan cara setiap direksi fokus terhadap devisi perusahaan. 

Dewan direktur independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikannya yang lebih kecil 

dari 0,05, tingginya nilai dewan direktur independen terhadap manajemen 

keuangan di Indonesia sehingga dapat memberikan kontribusi dalam penerapan 
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tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan menurut Abbasi et al. (2012) variabel dewan direktur independen 

berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut 

didukung pula dengan penelitian Debby et al. (2014) yang menyatakan bahwa 

semakin tinggi dewan direktur independen maka akan semakin tingi tindakan 

manajemen laba pada perusahaan, hal ini akan membuat kualitas laba rendah. 

Menurut Onasis & Robin (2016) menyimpulkan bahwa dewan direktur 

independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hasil pengujian ini sesuai dan konsistensi dengan penelitian yang 

dilakukan Debby et al. (2014) yang menyatakan adanya pengaruh komite audit 

independen secara signifikan positif terhadap manajemen laba, hal ini dapat 

dijelaskan ada kemungkinan bahwa keberadaan komite audit independen di 

perusahaan merupakan jaminan bahwa kinerja perusahaan nantinya akan semakin 

baik, sehingga pasar menganggap keberadaan bahwa komite audit independen 

adalah faktor yang mereka pertimbangkan dalam mengapresiasi manajemen laba.  

Ukuran komite audit mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba. Hal ini dikarenakan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

ukuran komite audit mempengaruhi manjemen laba dan posisi mereka diharuskan 

bertanggung jawab terhadap investor. Penelitian ini diterima karena konsisten 

dengan penelitian Liu (2012), Gulzar dan Wang (2011). Akan tetapi, terdapat 

penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan negatif contohnya 

adalah penelitian Liu (2012), Gulzar dan Wang (2011). 

Penelitian ini konsisten dengan hipotesis pada penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh  yang dilakukan A. Gill dan Obradovich, (2012) di Amerika 
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Serikat dengan Sampel 333 perusahaan yang terdaftar pada New York Stock 

Exchange (NYSE), menyatakan kepemilikan manajerial tidak memiliki hubungan 

signifikan  terhadap manajemen laba. Hasil tersebut serupa dengan hasil penelitian 

Amarjit Gill dan Mathur (2011), kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. 

 Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh An (2009), 

dan Beusenlick et al. (2013) yang menemukan bahwa peningkatan pada 

Kepemilikan institusional dari pemegang saham, yang berlokasi di negara yang 

kuat dengan kualitas institusinya mengarahkan pada peningkatan dalam kualitas 

manajemen laba. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari Nasr et 

al. (2012) yang menemukan pengaruh yang tidak signifikan dari kepemilikan 

institusional terhadap manajemen laba. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya: 

1.  Penelitian hanya terbatas pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia.  

2. Tingkat adjusted R
2
 yang masih rendah menunjukkan bahwa penelitian ini 

belum menggunakan variabel-variabel yang mampu menjelaskan variabel 

dependen peneliti.  

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

 Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk peneltiain di 

Indonesia yang akan datang adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel 

pengamatan dan melakukan perbandingan dengan menggunakan dua Negara 

atau lebih, seperti Bursa Efek Indonesia dan Bursa efek Amerika.  

2. Penelitian selanjutnya di sarankan untuk menggunakan variabel independen 

lain seperti variabel struktur kepemilikan lainnya berupa kepemilikan 

pemerintah, keluarga, asing, dan terkonsentrasi. Menurut Variabel 

komponen tata kelola perusahaan lainnya juga bias digunakan seperti 

struktur dewan, ukuran dewan komisaris, atau rapat anggota audit (Elvin 

dan Hamid, 2016). 
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