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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian yang telah dilakukan adalah untuk menganalisa apakah 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba dari perusahaan yang 

terdapat di BEI. Pada penelitian ini telah menggunakan kepemilikan keluarga, 

kepemilikan institusional kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah 

sebagai variabel independen, dan leverage sebagai variabel kontrol. Menurut 

kerangka teoretis yang terdapat di bab dua dan hasil pengujian yang didapat di bab 

empat, maka penulis dapat menyimpulkan hasil dari penelitian ini yaitu: 

1. Variabel kepemilikan keluarga memiliki nilai signifikasi sebesar 0,0478 

dimana angka tersebut kurang dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa 

variabel kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis diterima 

2. Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai signifikasi sebesar 

0,0905 dimana angka tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga 

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

signifikan dengan manajemen laba. 

3. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikasi sebesar 

0,0007 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga 

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap managemen laba, sehingga hipotesis 

diterima.  
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4. Variabel kepemilikan pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 

0,0265 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga 

menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap manajemen laba, sehingga hipotesis 

diterima.  

5. Variabel leverage memiliki nilai signifikasi sebesar 0,7246 dimana angka 

tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga menunjukkan bahwa variabel 

leverage tidak berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba 

sehingga hipotesis diterima.  

Menurut hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Sedangkan 

variabel kepemilikan manajerial dan leverage tidak berpengaruh signifikan positif 

terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, perusahaan lebih memperhatikan 

faktor kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

pemerintah yang dapat mempengaruhi naik turunnya manajemen laba pada sebuah 

perusahaan. 

 

5.2  Keterbatasan 

Penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan, diantaranya: 

1. Keterbatasan sampel perusahaan karena periode pengamatan yang 

dilakukan sebagai sampel penelitian adalah laporan keuangan selama 

lima tahun pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Keterbatasan 
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sampel perusahaan karena tidak semua perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dijadikan sampel perusahaan. Hal ini 

disebabkan karena sebagian dari perusaahan di Bursa Efek Indonesia ada 

yang masih belum memenuhi kriteria-kriteria dalam penelitian maka 

sejumlah sampel penelitian menjadi kurang. 

2. Pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen 

manajemen laba tergolong tinggi yang ditunjukkan dengan hasil Adjusted 

R-square 46,08% dan masih ada variabel atau faktor yang belum 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

5.3  Rekomendasi 

Rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian di 

selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Memperpanjang horizon waktu penelitian (lebih dari lima tahun) dan 

dapat mengembangkan topik dengan melaksanakan perbandingan antar 

dua negara agar dapat menghasilkan model yang tepat dengan data 

observasinya. 

2. Menambahkan variabel lain yang mampu diperkirakan berpengaruh 

terhadap manajemen laba dan dapat menghasilkan model penelitian yang 

lebih akurat dan baik.  
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