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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji dan analisis dari penelitian ini, yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu kepemilikan konsentrasi, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah dan 

kepemilikan publik terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba. 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan bab 

sebelumnya dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis perusahaan yang 

terdaftar dari tahun 2013-2018 di BEI dengan 1.677 data yang telah diuji, sebagai 

berikut: 

1. Variabel ownership concentration atau kepemilikan konsentrasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tindakan manajemen laba pada suatu 

perusahaan. Walaupun tingkat pemegang saham mayoritas atau 

minoritas, tidak berpengaruh terhadap pengendalian efektivitas 

manajemen yang bisa untuk membatasi tindakan manajemen laba dalam 

suatu perusahaan (Bos & Donker, 2004). 

2. Variabel institutional ownership atau kepemilikan institusional tidak 

memiliki butki berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Artinya 

tidak adanya pengaruh peran kepemilikan institusional dalam tindakan 

manajemen laba yang berfungsi sebagai pengawas efektivitas manajemen 

dalam perusahaan (Chung, Firth, & Kim, 2005). 

3. Variabel foreign ownership atau kepemilikan asing terbukti memiliki 

positif signifikan terhadap manajemen laba. Pernyataan ini konsisten 
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dengan penelitian yang dilakukan oleh Ben-Nasr et al., (2015) yang 

menyatakan bahwa “peraturan yang berlaku pada setiap negara berbeda, 

oleh karena itu pemegang saham cenderung kurang mengerti sehingga 

informasi yang diterima terhadap kinerja perusahaan bersifat bias dan 

tidak lengkap” 

4. Variabel state ownership atau kepemilikan pemerintah menunjukkan 

hasil uji tidak signifikan. Hasil uji ini tidak sebanding dengan Y. Wang 

dan Campbell (2012), Greco (2012), dan Ben-Nasr et al., (2015). 

5. Variabel public ownership atau kepemilikan publik memperlihatkan hasil 

yang tidak signifikan terhadap manajemen laba. Dari hasil yang 

didapatkan bisa disimpulkan bahwa kepemilikan akan saham publik yang 

besar maupun kecil, tidak memengaruhi tindakan manajemen laba pada 

perusahaan (Vander Bauwhede, Willekens, & Gaeremynck, 2003). 

 

5.2 Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan antara lain: 

1. Terbatasnya sampel data, karena terdapat laporan keuangan perusahaan 

yang belum diterbitkan dalam penulisan penelitian ini. 

2. Pusat dari penelitian ini hanya menggunakan atribut struktur 

kepemilikan, oleh sebab itu masih banyak faktor-faktor variabel yang 

dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba pada kondisi 

sesungguhnya. 
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5.3 Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Memperluas sampel baik dengan cara menambah tahun pengamatan 

maupun menambahkan perbandingan dengan dua negara. 

2. Memperluas ruang lingkup data sampel. 

3. Penggunaan cara pengukuran lain terhadap kinerja perusahaan selain 

manajemen laba, seperti ROA (Return On Asset) (Senthuran & 

Velnampy, 2015)  atau ROE (Return On Equity) (Rajput & Joshi, 2014). 
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