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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Manajemen laba ialah sebuah tindakan yang dibuat oleh manajer untuk 

mengubah laporan keuangan dengan cara mengubah nilai dari laporan keuangan 

dan penyusunan transaksi yang terjadi (Healy & Wahlen, 1998). Manajemen laba 

biasanya digunakan manajer untuk menyesatkan stakeholder yang ingin 

mengetahui kondisi dari sebuah entitas. Laporan ini dibuat untuk membahas dan 

meneliti kembali pengaruh kualitas audit terhadap manajemena laba. Penelitian 

yang dilakukan akan menggunakan beberapa variabel independen yaitu kualitas 

audit, ukuran dewan direksi, presence of external directors, ukuran perusahaan 

dan leverage. hasil uji dari bab 4 dibuat beberapa kesimpulan seperti: 

1. Variabel kualitas audit dan manajemen laba tidak terdapat hubungan 

yang signifikan. Oleh sebab itu, laporan keuangan yang di audit big 4 dan 

non big 4 tidak selalu mampu mendeteksi kecurangan yang dibuat oleh 

manajemen. Ketika praktik penipuan tersebut berada dalam skala yang 

besar maka auditor akan sulit untuk menemukan adanya kecurangan 

dalam laporan keuangan (Laily, 2016). 

2. Variabel ukuran dewan direksi dan manajemen laba tidak terdapat 

hubungan yang signifikan sehingga dapat dijelaskan bahwa banyak dan 

sedikitnya ukuran dewan direksi tidak mampu menjamin keefektifan 

perusahaan dalam menjalankan fungsi monitoring terhadap kinerja 

manajemen (Widyati, 2013). 

Angelina. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdapat Di Bursa Efek
Indonesia.
UIB Repository©2019



46 

 

 
   Universitas Internasional Batam  

3. Variabel presence of external directors dan manajemen laba tidak 

terdapat hubungan yang signifikan sehingga disimpulkan pada umumnya, 

pengangkatan direksi independen perusahaan didasarkan pada 

kepentingan perusahaan, bukan dari kemampuan pribadi dan profesional 

seorang direksi. Tingkat independensi seorang direksi masih perlu 

ditinjau lebih lanjut, dari segi kemampuan untuk mengawasi kegiatan 

manajemen perusahaan (Nugroho & Eko, 2011). 

4. Variabel ukuran perusahaan dan manajemen laba terdapat hubungan 

yang signifikan sehingga dijelaskan saat ukuran perusahaan mengalami 

peningkatan maka sama halnya dengan peningkatan dalam manajemen 

laba dari segi kenaikan pada laba perusahaan. Ukuran perusahaan 

merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kecenderungan 

perusahaan dalam memanipulasi laba dan juga dapat mempengaruhi 

jumlah pendapatan atau jumlah informasi pendapatan (Rauf et al., 2012). 

5. Variabel Leverage dan manajemen laba tidak terdapat kaitan yang 

signifikan. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi hutang 

sebuah entitas maka akan semakin teliti pengawasan dari kreditor, oleh 

sebab itu, kemungkinan manajer menerapkan manipulasi laba semakin 

sedikit. Leverage digunakan untuk mengambarkan suatu keadaan atau 

kemampuan perusahaan dalam menggunakan ekuitasnya untuk 

menambah tingkat penghasilan bagi pemilik entitas. Entitas dengan 

leverage yang tinggi maupun rendah tidak mempengaruhi manajer dalam 

menerapkan manajemen laba (Elfira, 2014).
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Dari penelitian diatas terdapat banyak keterbatasan sehingga peneliti 

mengharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penilitian ke depannya. 

Keterbatasan dari hasil penelitian yakni: 

1. Variabel independen yang diterapkan dalam penelitian masih jauh untuk 

mewakili semua faktor yang dapat mempengaruhi variabel dependen.  

2. Pada penelitian hanya menggunakan data dari laporan keuangan yang 

terdapat di BEI dan tidak menggunakan sampel dari data lainnya 

sehingga penelitian tersebut sangat tergantung pada laporan keuangan 

yang disediakan.  

3. Penelitian ini juga terdapat entitas yang tidak menyediakan laporan 

keuangan dengan lengkap ataupun ada perusahaan yang baru terdaftar 

pada tahun penelitian sehingga mengakibatkan berkurangnya data sampel 

yang dijadikan sabagai bahan penelitian.  

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Berikut beberapa rekomendasi yang bisa diberikan peneliti dari hasil 

penelitian seperti:  

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan bisa memakai variabel 

indenpenden yang lebih mendukung variabel dependennya. seperti 

kepemilikan institutional, kepemilikan manajerial, konsentrasi 

kepemilikan (Kamran & Shah, 2014), karakteristik dewan seperti rapat 

dewan, dewan wanita (Bala & Kumai, 2015), dualitas CEO (Ibrahim et 

al., 2014), kepemilikan asing (Essa et al., 2016), kepemilikan negara 
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(Nguyen, 2016), komite audit (Prayogo & Agoes, 2006), profitabilitas 

(Salihi & Jibril, 2015), tingkat pertumbuhan (Linasmi, 2017) dan lainnya.   

2. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan sampel dari data primer 

maupun data sekunder dari data lainnya atau negara lainnya, agar dapat 

memperkaya sampel penelitiannya. 
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