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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ialah ukuran 

dewan direktur, kepemilikan manajerial, dewan direktur independen, komite audit 

independen, ukuran komite audit, ukuran perusahaan. Variabel kontrol yang 

digunkaan adalah BIG 4. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan direktur dan komite 

audit independen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba (H1 

dan H4  terbukti). Sedangkan kepemilikan manajerial dan dewan direktur 

independen tidak memiliki hubungan signifikan terhadap kualitas laba (H2 

terbukti dan H3 tidak terbukti). Ukuran komite audit dan ukuran perusahaan 

memiliki hubungan signifikan negatif terhadap kualitas laba (H5 tidak terbukti 

dan H6 terbukti). 

  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Beberapa keterbatasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

tidak mempublikasikan laporan tahunan secara lengkap berturut-turut lima 

tahun dalam tahun 2011-2015, sehingga menjadikan data dari jumlah 

sampel penelitian berkurang. 
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2. Variabel kontrol BIG 4 masih belum mampu mengontrol variabel 

independen terhadap dependen sehingga dimungkinkan terdapat pengaruh 

variabel kontrol lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

 Rekomendasi yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Masih perlu adanya penambahan variabel lain yang diduga mempunyai 

pengaruh terhadap kualitas laba seperti leverage (Mashayekhi dan Bazaz, 

2010;  Jinri dan Xinran, 2012; Ghasemi et al., 2013; Moshtagh et al., 

2014), kepemilikan institusional (Moradi dan Nezami, 2011; Jinri dan 

Xinran, 2012; Alves, 2012; Kangarlouei, 2012; Mokhtari dan Makerani, 

2013; Moshtagh et al.,  2014), kepemilikan kekeluargaan (Lee, 2013), 

kepemilikan sentralisasi (Kangarlouei et al., 2012), jumlah rapat komite 

audit (Hamdan et al., 2013), jenis auditor perusahaan (Kangarlouei et 

al.2012), arus kas operasional (Valipour dan Moradbeygi, 2011; Alves, 

2012), frekuensi pertemuan komite audit (Al-Dhamari dan Ismail, 2012), 

frekuensi pertemuan dewan direktur (Mashayekhi dan Bazaz, 2010), 

pembiayaan hutang (Valipour dan Moradbeygi, 2011), hari piutang 

(Valipour dan Moradbeygi, 2011), kerugian (Valipour dan Moradbeygi, 

2011), biaya hutang (Valipour dan Moradbeygi, 2011) dan lain sebagainya. 

2. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah beberapa model proksi 

kualitas laba seperti TCA (Total Current Accrual) yaitu akrual yang 

memberikan informasi tentang arus kas masa yang akan datang dan 
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menggunakan proksi konservatisme Accrual (ACC)/total accrual dalam 

tahun t yang mendeskripsikan perbedaan ketepatan waktu dalam mengakui 

keuntungan dan kerugian berdasarkan pada hubungan akrual dan arus kas. 

Dengan upaya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaaan hasil dari 

masing-masing model. 
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