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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan 

dan karakteristik perusahaan sebagai variabel independen terhadap manajemen laba 

sebagai variabel dependen. Variabel tata kelola perusahaan yang terdiri dari ukuran 

dewan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, Karakteristik perusahaan 

yang terdiri dari variabel profitabilitas, skala perusahaan, dan leverage. Berdasarkan 

hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba 

pada model Dechow et al. (1995) dan Kothari et al. (2005) (H1 terbukti). 

Namun pada model Raman dan Shahrur (2008) tidak ditemukan pengaruh 

yang signifikan antara ukuran dewan terhadap manajemen laba (H1 tidak 

terbukti).  

b. Kepemilikan manajerial ditemukan berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba pada model Kothari et al. (2005), kepemilikan manajerial 

ditemukan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba pada 

model Dechow et al. (1995) (H2 tidak terbukti). Model Raman dan Shahrur 

(2008) menemukan adanya hubungan signifikan negatif antara kepemilikan 

manajerial dengan manajemen laba (H2 terbukti) 
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c. Kepemilikan institusional ditemukan  berpengaruh positif signifikan 

terhadap manajemen laba pada model Kothari et al. (2005) dan Raman dan 

Shahrur (2008) (H3 tidak terbukti). Model Dechow et al. (2005) menemukan 

adanya pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan institusional terhadap 

manajemen laba (H3 terbukti). 

d. Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Hasil 

ini menyatakan perusahaan dengan arus kas operasional yang rendah 

cenderung akan melakukan praktik manajemen laba. Hasil ini didukung 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Al-Thuneibat (2011), Yasar (2013), 

Soliman (2014). Skala perusahaan ditemukan berpengaruh signifikan positif 

terhadap manajemen laba pada model Dechow et al. (1995) dan Kothari et al 

e. Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan 

konsep manajemen laba berkaitan dengan teori akuntansi positif dan teori 

keagenan. Semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada 

akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya 

adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur 

akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan 

ke periode masa kini. Dapat disimpulkan semakin tinggi rasio hutang 

perusahaan maka semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih 

metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Semakin tinggi rasio hutang 

atau ekuitas semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau 
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peraturan kredit. Semakin tinggi batasan kredit semakin besar kemungkinan 

penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan 

memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat 

meringankan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis 

 

5.2  Keterbatasan 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 

a. Masih minimnya literatur-literatur pendukung yang didapatkan mengenai 

pengaruh variabel profitabilitas terhadap manajemen laba. 

b. Nilai koefisien determinasi yang masih tergolong rendah pada pengujian 

pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap 

manajemen laba. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Adapun rekomendasi yang dapat peneliti berikan terhadap penelitian yang 

akan dilakukan kedepannya adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan lebih banyak literatur-literatur pendukung agar dapat 

memberikan landasan pemikiran yang lebih baik dan dapat digunakan 

sebagai pembanding terhadap hasil penelitian untuk memperoleh hasil 

penelitian yang lebih baik. 
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b. Menambahkan variabel lain yang diduga mempunyai hubungan terhadap 

manajemen laba. Variabel tersebut dapat berupa independensi anggota 

dewan (Swastika, 2013; Davidson et al., 2005; Piot & Janin, 2007; Zhao & 

Chen, 2008; Gulzar & Wang, 2011; Prencipe & Bar-yosef, 2011; Sahlan, 

2011), pertumbuhan perusahaan (Defond & Jiambalvo, 1991; Beasley, 1996; 

Davidson et al., 2005; Cheng & Warfield, 2005; Scoot, 2000; Jiraporn & 

Dadalt, 2009), dan komite audit (Defond & Jiambalvo, 1991; Davidson et 

al., 2005; Piot & Janin, 2007; Gulzar & Wang, 2011; Prencipe & Bar-yosef, 

2011) . 
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