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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

independensi komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, jumlah 

pertemuan komite audit terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan, leverage, 

dan audit firm size digunakan sebagai variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 428 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mempunyai 

laporan keuangan perusahaan dari periode 2012 sampai dengan 2016. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Independensi komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba karena nilai signifikansi sebesar 0,7868 yaitu lebih besar 

dari 0,05. Hasil penelitian tidak terbukti dengan hipotesis tetapi konsisten 

dengan penelitian dilakukan oleh” Juhmani (2017),  Amar (2014). 

2. Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,1514. Hasil 

penelitian tidak terbukti dengan hipotesis tetapi konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Chandrasegaram et al. (2013), Prastiti dan 

Meiranto (2013), Soliman dan Ragab (2014). 

3. Keahlian komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,5247. Hasil 

penelitian tidak terbukti dengan hipotesis tetapi konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Juhmani (2017), Prastiti dan Meiranto 

(2013).” 
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4. Jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba karena nilai signifikansi sebesar 0,595 yaitu lebih besar 

dari 0,05. Hasil penelitian tidak terbukti dengan hipotesis tetapi konsisten 

dengan penelitianJuhmani (2017), Prastiti dan Meiranto (2013), Ishak dan 

Haron (2011), Chandrasegaram et al. (2013), State (2016). 

5. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen 

laba karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,0018. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Prastiti dan Meiranto 

(2013), Behrghani dan Pajoohi (2013), Uwuigbe et al. (2015), Ishak dan 

Haron (2011), Barkhordar (2015), Ali et al. (2015). 

6. Leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba karena 

nilai signifikansi sebesar 0,0000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Soliman 

dan Ragab (2014), Zamri et al. (2013). 

7. Audit firm size berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba 

karena nilai signifikansi sebesar 0,0223 yaitu lebih besar dari 0,05. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Soliman dan Ragab (2014), Lin 

dan Hwang (2010), Sawan dan Alsaqqa (2013). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, yaitu:  

a. Penelitian ini hanya fokus pada perusahaan yang terdaftar di BEI dan tidak 

seluruh perusahaan yang terdaftar digunakan untuk menjadi sampel, 

sehingga kemampuan generalisasi penelitian ini masih terbatas. 
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b. Terdapat kesulitan dalam memperoleh data perusahaan yang masuk 

kriteria sampel secara lengkap dan berturut-turut dari tahun 2012-2016. 

c. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,0497. Artinya 4,91% perubahan 

manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel independen dan kontrol, 

95,09% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam 

penelitian ini. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

 Rekomendasi yang dapat diberikan untuk digunakan pada penelitian 

selanjutnya, antara lain: 

a. Memperluas sampel yang digunakan dalam penelitian baik dengan cara 

menambahkan tahun pengamatan atau menambahkan jumlah sampel 

pengamatan.  

b. Peneliti selanjutnya perlu untuk menambahkan variabel lain yang 

diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba, seperti tata 

kelola perusahaan (Lin & Hwang, 2010; Patrick et al. 2015; Susanto, 2016) 

dan karakteristik dewan komisaris (Nugroho & Eko, 2011; Prastiti & 

Meiranto, 2013).  

c. Penelitian selanjutnya dapat mengambil perusahaan di luar negeri untuk 

menjadikan perbandingan dengan perusahaan di Indonesia. 


