
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1    Kesimpulan 

Penelitian ini bermaksud untuk menguji pengaruh dari variabel 

mekanisme tata kelola perusahaan yang terdiri dari ukuran dewan, dewan 

independen, komite audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusional apakah dapat berpengaruh terhadap manajemen laba 

pada periode 2013-2017. Hasil analisis dan pembahasan data yang telah 

dirangkum, maka dapat disimpulkan bahwa dewan independen, leverage, ukuran 

dewan, serta ukuran perusahaan bersifat mempengaruhi dan signifikan positif 

terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial dan profitabilitas 

perusahaan berdampak signifikan negatif terhadap manajemen laba. Variabel 

lainnya yaitu komite audit, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan institusional 

tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap manajemen laba. Hasil uji dari 

adjusted R square menunjukkan bahwa ukuran dewan, dewan independen, komite 

audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas dapat menjelaskan manajemen 

laba sebesar 75% dan sisanya 25% itu dijelaskan variabel lainnya selain yang diuji 

peneliti dalam model penelitian ini seperti arus kas operasional, auditor big 4, 

rapat dewan, ROE, dan lain-lain. 

 

5.2    Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan penulis dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Ruang lingkup objek penelitian pada penelitian ini hanya perusahaan yang 

tercantum pada BEI pada periode 2013 sampai dengan 2017. 

2. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian masih sangat terbatas 

dimana penulis hanya mengambil data laporan keuangan selama 5 tahun 

dari tahun 2013-2017. 

3. Objek penelitian tidak luas dan data terbatas, hanya menggunakan data 

dari negara Indonesia, tidak menggunakan pengambilan data dari negara 

lain. 

 

5.3    Rekomendasi 

Berikut terdapat sejumlah rekomendasi untuk penelitian selanjutnya: 

1. Variabel penelitian lain yang lebih luas selain yang telah dimanfaatkan 

dalam penelitian ini, sehingga bisa mendapatkan informasi lebih banyak 

serta lebih mengetahui faktor-faktor variabel lain yang bisa mengefek 

dan mengungkapkan variabel dependen dalam penelitian ini seperti arus 

kas operasional, auditor big 4, rapat dewan, ROE, dan lain-lain. 

2. Sampel penelitian sebaiknya diperluas dan ditambah perusahaan yang 

terdaftar di negara lain selain Indonesia, mungkin seperti Malaysia 

ataupun Singapura. 

3. Penelitian sebaiknya menggunakan periode waktu yang lebih panjang 

dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. 
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