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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan dari dilakukannya pengkajian berikut adalah untuk melihat 

dampak yang dihasilkan oleh variabel independen yaitu rapat dewan, komite 

nominasi, komite remunerasi, komite audit, ukuran komite audit, komite audit 

independen, audit expert, rapat komite audit, ukuran perusahaan, ukuran dewan, 

direktur independen, auditor, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional terhadap variabel dependen manajemen laba. Berlandaskan hasil 

analisa yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

a. Terdapat pengaruh signifikan positif pada variabel ukuran perusahaan 

didasarkan pada hasil penelitian kothari model pada perusahaan yang 

tercantum di BEI terhadap manajemen laba.   

b. Terdapat pengaruh signifikan negatif pada variabel ukuran dewan 

didasarkan pada hasil penelitian kothari model pada perusahaan yang 

tercantum di BEI terhadap manajemen laba.  

c. Terdapat pengaruh signifikan negatif pada variabel direktur independen 

didasarkan pada hasil penelitian kothari model pada perusahaan yang 

tercantum di BEI terhadap manajemen laba  

d. Terdapat pengaruh yang signifikan begatif pada variabel jumlah rapat 

dewan didasarkan pada hasil penelitian kothari model pada perusahaan 

yang tercatat di BEI terhadap manajemen laba  
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e. Adanya pengaruh signifikan positif variabel komite nominasi pada 

perusahaan yang tercantum di BEI didasarkan pada hasil penelitian 

Kothari Model terhadap manajemen laba. 

f. Terdapat pula pengaruh berupa signifikan negatif pada variabel komite 

remunerasi pada perusahaan yang tercantum di BEI berdasarkan hasil 

penelitian kothari model terhadap manajemen laba.  

g. Tidak terdapat pengaruh positif maupun negatif pada variabel komite 

audit terhadap manajemen laba didasarkan pada hasil penelitian kothari 

model pada perusahaan yang tercantum di BEI. 

h. Tidak terdapat pula pengaruh antara variabel ukuran komite audit dengan 

manajemen laba didasarkan pada hasil penelitian kothari model pada 

perusahaan yang tercantum di BEI. 

i. Tidak adanya pengaruh yang signifikan variabel komite audit independen 

terhadap manajemen laba berdasarkan hasil penelitian didasarkan pada 

kothari model pada perusahaan yang terpublikasi di BEI.  

j. Diperoleh pengaruh yang signifikan negatif dari variabel audit expert 

terhadap manajemen laba didasarkan pada hasil penelitian jones model 

pada perusahaan yang tercantum di BEI. 

k. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel rapat komite 

audit dengan manajemen laba didasarkan pada hasil penelitian kothari 

model pada perusahaan yang tercantum di BEI.  
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l. Terdapat pengaruh signifikan negaitf variabel auditor terhadap 

manajemen laba hasil penelitian didasarkan pada kothari model pada 

perusahaan yang terpublikasi di BEI.  

m. Tidak terdapat pengaruh antara variabel kepemilikan manajerial kepada 

manajemen laba didasarkan pada hasil penelitian kothari model pada 

perusahaan yang tercantum di BEI.  

n. Tidak juga terdapat pengaruh variabel kepemilikan institusional  pada 

manajemen laba didasarkan pada hasil penelitian kothari model pada 

perusahaan yang tercantum di BEI.  

o. Terdapat pengaruh yang signifikan negatif antara variabel leverage 

dengan manajemen laba didasarkan pada hasil penelitian kothari model 

pada perusahaan yang tercantum di BEI.  

p. Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel pertumbuhan 

perusahaan terhadap manajemen laba didasarkan pada hasil penelitian 

kothari model pada perusahaan yang tercantum di BEI.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya: 

1. Hanya terdapat 5 tahun periode waktu didalam pengkajian ini yaitu tahun 

2013-2017. 

2. Penelitian yang penulis lakukan ini hanya mempergunakan variabel 

independen, seperti rapat dewan, komite nominasi, komite remunerasi, 
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komite audit, ukuran komite audit, komite audit independen, audit expert, 

rapat komite audit, ukuran perusahaan, ukuran dewan, direktur 

independen, auditor, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional. Dapat ditemukan variabel lain yang memiliki dampak pada 

manajemen laba. 

 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

Dari hasil pengkajian berikut, ditemukan beberapa saran yang sekiranya 

dapat dipertimbangkan bagi pelaksanaan penelitian yang selanjutnya, yaitu 

sebagai berikut: 

1. Dapat melakukan perluasan pada ruang lingkup pengambilan sampel 

seperti menambah tahun penelitian juga membandingkan dua Negara 

sehingga sample yang digunakan memiliki jumlah yang lebih banyak dan 

dapat  diperoleh kondisi yang sebenarnya dengan lebih signifikan, 

ataupun melakukan penambahan variabel lain yang memiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba. 

2. Diharapkan pula untuk peneliti selanjutnya agar terus mengerahkan 

kepustakaan lain yang dapat menambah referensi untuk mendukung 

factor yang berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

Cindy Wirawan. Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan yang 
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019. 
UIB Repository©2019


