
65 Universitas Internasional Batam 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan wanita 

dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi independen, ukuran dewan 

direksi, wanita dalam dewan direksi, ukuran audit komite, kepemilikan keuarga, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan konsentrasi kepemilikan. 

Hasil dari penelitian dan uraian pada bab sebelumnya, bahwa penelitian ini bisa 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel dewan direksi independen memiliki pengaruh hubungan yang

tidak signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini selaras dengan 

hasil penelitian Lyu et al. (2014) dan Abed et al. (2012). 

2. Variabel ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang tidak signifikan

terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini selaras dengan hasil 

penelitian dari Bouchared et al. (2014) dan Sellami dan Slimi (2016). 

3. Variabel wanita dalam dewan direksi berpengaruh secara signifikan

terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan wanita relatif menghindari 

risiko sehingga memiliki preferensi risiko yang lebih kecil dibandingkan 

pria. Penelitian ini selaras dengan penelitian Peni dan Vahaama (2010) dan 

Shamsul (2016). 

4. Variabel ukuran audit komite memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

manajemen laba. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa auditor di 
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perusahaan besar akan dengan cepat menemukan adanya manajemen laba 

yang dilakukan oleh manajer. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil 

penelitian Setiawan (2014) dan Alzoubi (2016). 

5. Variabel kepemilikan keluarga berpengaruh secara signifikan terhadap

manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari 

Alan (2013). 

6. Variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang tidak signifikan

terhadap manajemen laba. Hasil dari penelitian ini selaras dengan 

penelitian dari Chekili (2012), dan Abde et al. (2012) 

7. Variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap

manajemen laba. Kepemilikan institusional yang tinggi bisa 

memperkecilkan peluang manajemen dalam melakukan manajamen laba. 

Hasil peneitian ini selaras dengan hasil penelitian dari Chiraz dan Anis 

(2012) dan Jouber dan Fakhfakh (2012). 

8. Variabel konsentrasi kepemilikan berpengaruh secara signifikan terhadap

manajemen laba. Mayoritas pemegang saham akan mempunyai hak 

mengatur dalam tata kelola sehingga peluang terjadinya manajemen laba 

akan menurun. Penelitian ini selaras dengan penelitian dari Ramadan 

(2015). 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian tentang manajemen laba ini masih memiliki keterbatasan, yaitu: 
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1. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang mempublikasikan laporan

keuangan secara lengkap dari periode 2013 sampai 2017 di Bursa Efek 

Indonesia, sehingga mengakibatkan jumlah perusahaan yang akan diteliti 

menjadi berkurang karena informasi yang ada tidak lengkap. 

2. Penelitian ini mengabungkan semua perusahaan tidak membeda-bedakan

jenis industri perusahaan. 

3. Penelitian ini menggunakan program SPSS dan EViews untuk menguji

data yang ada. 

4. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di BEI.

5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang disarankan untuk dipertimbangkan dalam 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak atau 

memperlebarkan sampel penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memisahkan perusahaan

berdasarkan jenis industri yang bisa membuat pengukuran pada 

manajemen laba lebih efektif. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan program baru

dalam pengujian data. 

4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak atau 

memperlebarkan sampel penelitian, misalnya mengambil sampel dari 

perusahaan negara lain, tahun observari penelitian di perpanjang, dan 
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melakukan perbandingan manajemen laba antar dau negara yang berbeda. 

Hasil dari penelitian selanjutnya jauh lebih bagus dari hasil penelitian ini. 
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