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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, REKOMENDASI, DAN 

IMPLIKASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Maksud dari penelitian ini adalah menguji pengaruh efektivitas komite 

audit, kualitas audit, dan efektivitas dewan direksi terhadap manajemen laba. 

Variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas komite audit antara lain 

kehadiran komite audit, ukuran komite audit, independensi komite audit, 

keahlihan komite audit, rapat komite audit, dan skor efektivitas komite audit. 

Kualitas audit ditentukan oleh reputasi audit, spesialisasi audit, dan masa jabatan 

audit. Sementara efektivitas dewan direksi terdiri dari ukuran dewan direksi, 

independensi dewan direksi, independensi ketua direksi, rapat dewan direksi, dan 

masa jabatan CEO. 

Penelitian ini juga menguji kemampuan reputasi audit, spesialisasi audit, 

dan masa jabatan audit memoderasi skor efektivitas komite audit dalam 

mempengaruhi manajemen laba. Variabel kontrol juga terdapat dalam penelitian 

ini, terdiri dari ukuran perusahaan, leverage, oportunitas pertumbuhan, return on 

asset, konsentrasi kepemilikan, dan arus kas operasional. 

Hasil pengujian membuktikan bahwa reputasi audit, masa jabatan audit, 

leverage, dan arus kas operasional memiliki hubungan signifikan negatif dengan 

manajemen laba. Sementara independensi dewan direksi, ukuran perusahaan, 

oportunitas pertumbuhan, dan return on asset berpengaruh signifikan positif 

Sufiana, Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Kualitas Audit, dan Efektivitas Dewan Direksi Terhadap Manajemen 
Laba, 2019 
UIB Repository@2019



98 

 

Universitas Internasional Batam 

 

terhadap manajemen laba. Variabel lainnya terbukti tidak memiliki hubungan 

signifikan terhadap manajemen laba. 

 

5.2 Keterbatasan dan Rekomendasi 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pelaksanaannya, diantaranya: 

1. Jumlah sampel penelitian ini terbatas pada perusahaan yang memenuhi 

kriteria dalam penelitian ini, yaitu perusahaan non finansial yang 

menyampaikan laporan tahunan dan laporan keuangan yang telah diaudit 

secara lengkap dari tahun 2013 hingga 2017. Sehingga perusahaan yang 

dapat dijadikan sampel hanya 332 dari 619 perusahaan. 

2. Penelitian ini menggunakan variabel masa jabatan audit yang diukur 

dengan jumlah tahun berturut-turut perusahaan menggunakan auditor 

yang sama.  Sementara laporan keuangan yang dapat diakses pada situs 

Bursa Efek Indonesia terbatas sampai pada tahun tertentu, sehingga 

peneliti tidak dapat memperoleh data yang akurat. 

Beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan pertimbangan berdasarkan 

pada keterbatasan penelitian ini adalah: 

1. Memperluas sampel penelitian agar tidak terbatas pada industri dan 

rentang waktu tertentu (Usman & Yero, 2012). 

2. Mengubah pengukuran masa jabatan audit dengan pengukuran dummy 

dimana 1 jika perusahaan telah menggunakan auditor yang sama lebih 

dari jumlah tahun tertentu, 0 jika sebaliknya untuk mempermudah 

perolehan data yang lebih akurat (Ebrahim, 2007). 
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5.3 Implikasi Manajerial 

Persaingan perusahaan di pasar modal semakin sengit. Publik juga 

semakin tertarik pada penanaman modal di perusahaan terbuka. Banyak hal yang 

menjadi pertimbangan dalam menanamkan modal di perusahaan terbuka. Salah 

satu hal yang dikhawatirkan oleh para calon investor maupun pemegang saham 

adalah adanya kecurangan dalam pelaporan keuangan. Keraguan akan kredibilitas 

laporan keuangan akan muncul dan mempengaruhi pengambilan keputusan 

berbagai pihak. 

Bagaimana calon investor dan pemegang saham mengetahui praktik 

manajemen laba dalam perusahaan yang didanai? Bagaimana pihak manajemen 

perusahaan bisa mengawasi dan mengurangi praktik manajemen laba oleh pihak-

pihak tertentu? Bagaimana organ pemerintah dapat menemukan praktik 

manajemen laba pada perusahaan terbuka dan mengambil tindakan hukum? 

Komponen apa sajakah yang dapat diperhatikan dan digunakan oleh akademisi 

dalam menguji manajemen laba? Jawabannya adalah dengan memperhatikan 

efektivitas komite audit, kualitas audit, dan efektivitas dewan direksi. 

5.3.1 Calon Investor dan Pemegang Saham 

Penelitian ini dapat diimplikasikan oleh calon investor dan pemegang 

saham dalam mengetahui praktik manajemen laba pada perusahaan yang didanai. 

Calon investor dan pemegang saham dapat memperhatikan reputasi audit, masa 

jabatan audit, leverage, dan arus kas operasional perusahaan yang berhubungan 

negatif dengan manajemen laba. Selain itu, calon investor dan pemegang saham 
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juga dapat menganalisa tingkat independensi dewan direksi, ukuran perusahaan, 

oportunitas pertumbuhan, dan return on asset yang berhubungan signifikan positif 

dengan manajemen laba. 

5.3.2 Pihak Manajemen Perusahaan 

Pihak manajemen dapat menggunakan auditor eksternal yang memiliki 

reputasi untuk mencegah terjadinya manajemen laba. Perusahaan juga harus 

berhati-hati dalam menentukan sumber dana, agar leverage tidak meningkat tanpa 

terkendali dan pada akhirnya memaksa terjadinya kecurangan dalam perusahaan. 

5.3.3 Pemerintah 

Organ pemerintah dapat mengimplikasikan penelitian ini dengan 

mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan setiap perusahaan terbuka. 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia wajib mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan, sehingga pemerintah berhak untuk mengambil tindakan 

apabila ditemukan kecurangan. Pemerintah yang melaksanakan audit dan 

pengawasan laporan keuangan bisa memperhatikan faktor auditor eksternal dan 

dewan direksi dalam menganalisa risiko kecurangan yang ada pada perusahaan. 

5.3.4 Akademisi 

Akademisi dapat menggunakan variabel yang berkaitan dengan kualitas 

audit dan efektivitas dewan direksi dalam melakukan penelitian terhadap 

manajemen laba. Ada baiknya jika akademisi dapat memperluas jenis variabel 

yang mempengaruhi manajemen untuk penelitian lebih lanjut. 
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