BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Penelitian ini dilaksanakan agar dapat mengetahui pengaruh antara

struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap
manajemen laba. Struktur kepemilikan diwakili oleh konsentrasi kepemilikan,
kepemilikan negara, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan pemerintah. Sampel
data untuk penelitian ini sebanyak 400 perusahaan yang terdaftar pada BEI.
Periodenya untuk penelitian yang digunakan dari tahun 2014 sampai dengan 2018.
Hasil

untuk

penelitian

memperlihatkan

konsentrasi

kepemilikan

mempunyai hubungan signifikan yang negatif pada manajemen laba. Variabel
kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan pemerintah
menggambarkan hubungan yang signifikan positif dengan variabel dependen
manajemen laba. Serta, variabel dari ukuran perusahaan dan pertumbuhan
perusahaan menjelaskan bahwa terdapatkan relasi yang tidak signifikan dengan
manajemen laba.

5.2

Keterbatasan
Keterbatasan didalam penelitian yaitu :

1.

Sampel untuk penelitian hanya berfokus untuk perusahaan yang terdaftar
di dalam BEI.

2.

Pada penelitian ini hanya meneliti atau mencari pengaruh manajemen
laba dengan 6 variabel independen antara lain: kepemilikan institusional,
kepemilikan keluarga, kepemilikan negara, konsentrasi kepemilikan,
ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan

3.

Peneliti menggunakan data sekunder seperti laporan keuangan yang
terdapat pada BEI.

4.

Penelitian ini tidak membedakan praktik manajemen laba antara
menurunkan laba atau menaikkan laba.

5.

Beberapa perusahaan yang terdaftar dalam BEI tidak menerbitkan data
laporan tahunan perusahaan dengan lengkap sehingga sampel dalam
penelitian ini menjadi berkurang.
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5.3

Rekomendasi
Dalam penelitian ini, rekomendasi dari penulis adalah :

1.

Memperluas atau menambah periode penelitian.

2.

Menggunakan rumus yang berbeda dalam menentukan discretionary
accrual.

3.

Menambah variabel dependen atau variabel independen yang belum
digunakan pada penelitian ini yang mempunyai pengaruh yang lebih kuat
terhadap penelitian ini seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan asing,
komite audit (Alzoubi, 2016).
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