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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan  

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh struktur 

kepemilikan yang terdiri dari kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan external block holders terhadap 

manajemen laba yang dimoderasi independensi dewan komisaris. Berdasarkan 

pembahasan analisis penelitian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Struktur kepemilikan keluarga memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap manajemen laba, dan juga dimoderasi oleh independensi dewan 

komisaris secara signifikan. 

2. Struktur kepemilikan berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan asing, dan external block holders memiliki 

pengaruh namun tidak secara signifikan terhadap variabel manajemen 

laba, begitu juga dengan pengaruh independensi dewan komisaris sebagai 

variabel moderasi yang tidak memperkuat maupun memperlemah 

pengaruh struktur kepemilikan secara signifikan terhadap variabel 

dependen manajemen laba.  

 

5.2 Keterbatasan  

Penelitian ini tentu masih mempunyai banyak kekurangan dan 

keterbatasan yang perlu dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti berikutnya 
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agar menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.  Keterbatasan yang dapat 

dijabarkan pada penelitian ini antara lain: 

1. Terdapat perusahaan di BEI yang tidak mempublikasi laporan keuangan 

dengan lengkap dan konsisten pada periode 2013 sampai dengan 2017, 

menyebabkan berkurangnya sampel penelitian. 

2. Perusahaan yang dijadikan sampel hanya perusahaan yang terdaftar di 

BEI. 

 

5.3 Rekomendasi 

Ada juga rekomendasi yang dapat diberikan guna pengembangan pada 

penelitian selanjutnya, sebagai berikut:  

1. Penambahan baik variabel independen ataupun kontrol yang dianggap 

memberi pengaruh lebih kuat terhadap dependen untuk menghasilkan 

penelitian yang lebih baik.  

2. Perluasan dalam memilih sampel penelitian. 

3. Penggunaan cara pengukuran yang berbeda pada masing-masing variabel. 
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