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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian koneksi politik, struktur kepemilikan, profitabilitas dan 

leverage dilakukan pada perusahaan di BEI dan memenuhi kriteria yang berisi 

laporan keuangan dari periode 2014-2018. Hasil penelitian menyatakan koneksi 

politik tidak mempengaruhi kualitas laba. Ketidak signifikan penelitian diduga 

karena sampel perusahaan yang terkoneksi politik masih tergolong rendah 

sehingga pengaruh terhadap nilai diskresioner akrual juga dikategorikan rendah.  

 Kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi perilaku manajemen laba. 

Saham yang dimiliki oleh individu, anggota keluarga, publik maupun non publik 

tidak mempengaruhi persentase terjadinya manajemen laba pada perusahaan. 

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba. 

Peningkatan saham kepemilikan manajerial membawa dampak pada penurunan 

rasio yang menunjukkan meningkatkan nilai kualitas laba. Hal ini mendorong 

pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja sehingga manajemen tidak akan 

memanipulasi laba dan menghasilkan laporan berkualitas. Sementara kepemilikan 

institusional dinilai tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba karena 

kepemilikan institusional pada perusahaan Indonesia masih kurang berperan aktif 

dalam kegiatan pemegang saham sehingga dinilai kurang efektif dalam melakukan 

pemantauan perilaku manajemen. 

 Kualitas laba dipengaruhi secara positif oleh profitabilitas. Semakin 

tinggi profitabilitas maka semakin besar kualitas laba yang dihasilkan. Tingginya 

nilai profitabilitas menunjukkan perusahaan menghasilkan laba secara terus 

menerus dan berkemampuan tinggi sehingga manajemen tidak perlu 

mempercantik laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laba. Penelitian 

leverage terhadap kualitas laba dinilai tidak signifikan. Dana perusahaan yang 

mengalir tidak mempengaruhi penggunaan arus kas operasional serta seberapa 

banyak laba yang dihasilkan. Tingginya leverage disebabkan oleh sedikitnya 

modal yang dimiliki oleh perusahaan sehingga mengakibatkan operasional 

perusahaan tidak bisa berjalan lancar. Oleh karena itu, perusahaan melakukan 
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pinjaman dan menyababkan leverage meningkat. Akan tetapi rasio kualitas laba 

yang diproksikan dengan CFO tidak mempengaruhi sumber dana perusahaan 

melainkanmempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba oleh 

karena rendahnya pengakuan transaksi secara akrual 

 

5.2 Keterbatasan 

 Keterbatasan pada penelitian ini ialah sampel yang digunakan untuk 

penelitian hanya berfokus dari data perusahaan di BEI. Laporan keuangan 

perusahaan tidak semuanya lengkap dari periode 2014 sampai 2018. Sementara 

koneksi politik dan kepemilikan keluarga adalah fenomena umum disebagian 

besar negara berkembang, penelitian tidak dapat dengan mudah digeneralisasikan 

karena perbedaan dalam peraturan lingkungan dan faktor spesifik negara. Metode 

pengumpulan data untuk pengukuran kedua variabel tersebut pun susah 

didapatkan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. 

 

5.3 Rekomendasi 

Saran untuk peneliti selanjutnya ialah dapat meneliti kualitas laba dengan 

proksi lain seperti earning restatements, earning persistence, working capital 

accruals, conservatism, value relevance of earnings dan earning response 

coefficients. Penulis menyarankan untuk memperbanyak variabel penelitian yang 

belum digunakan serta memperpanjang periode penelitian dan melakukan 

perbandingkan dengan negara lain. 
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