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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan 

terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil analisis dan diskusi bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa dalam sampel perusahaan keluarga, umur perusahaan 

memiliki dampak positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan 

keluarga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap manajemen laba. 

Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, independensi komisaris, 

ukuran dewan, profitabilitas, dan ukuran perusahaan tidak memiliki dampak 

signifikan terhadap manajemen laba. 

Berbeda dengan sampel family owned enterprise, umur perusahaan 

memiliki pengaruh signifikian positif terhadap manajemen laba. Variabel 

kepemilikan keluarga dan independensi komisaris memiliki pengaruh signifikan 

negatif terhadap manajemen laba. Serta kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, ukuran dewan direksi, profitabilitas dan ukuran perusahaan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 

Pada sampel family business enterprise, hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional, profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan 

keluarga memiliki pengaruh signifikan negatif. Dan kepemilikan manajerial, 

independensi komisaris, ukuran dewan direksi dan umur perusahaan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. 
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5.2  Keterbatasan  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga ditemukan beberapa 

keterbatasan, di antaranya: 

1. Pengukuran variabel dependen manajemen laba dengan menggunakan 

pengukuran Rodriguez-Ariza et al. (2016)  dilakukan secara subjektif, 

artinya peneliti memberikan nilai untuk masing-masing pengukuran sesuai 

dengan pemahaman peneliti, hal ini mengakibatkan pemberian skor oleh 

peneliti yang berbeda dengan pengukuran yang berbeda akan 

menghasilkan skor yang berbeda.  

2. Pengujian yang dilakukan menggunakan dua aplikasi lunak yaitu SPSS 

untuk menghilangkan outlier dan Eviews untuk menguji regresi linear 

berganda, sehingga perpindahan data tidak optimal.  

 

5.3 Rekomendasi  

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada 

penelitian selanjutnya, antara lain: 

1. Penelitian lebih lanjut dapat meningkatkan pengamatan data melalui 

berbagai sumber, seperti situs web, surat kabar dan media elektronik 

lainnya. 

2. Pengukuran manajemen laba dapat dilakukan secara simultan oleh 

beberapa peneliti untuk menghasilkan nilai yang lebih baik. 
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3. Perluas sampel dengan meningkatkan jumlah pengamatan dan 

meningkatkan perbandingan menggunakan kedua negara yaitu Malaysia 

dan Indonesia. 

4. Tambahkan variabel lain yang belum ditambahkan ke dalam penelitian, 

tetapi telah dijelaskan dalam model penelitian sebelumnya, seperti 

karakteristik perusahaan, rasio keuangan perusahaan, dan beberapa 

variabel tata kelola perusahaan yang belum ditambahkan, seperti jumlah 

rapat dewan dewan / komite audit, komite akademik / audit anggota 

dewan, dan lain-lain. 
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