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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh independensi anggota dewan, 

ukuran dewan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, rasio utang dan arus kas terhadap manajemen laba pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2009 hingga 2013. 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Independensi anggota dewan berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian Shen & Chih (2007), Shah et al. (2009), 

Abdoli (2011), Lin (2011), Amer & Abdelkarim (2011), tetapi tidak 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Xie et al. (2003), 

Saleh et al. (2008), Habbash et al. (2008), Jaggi et al. (2009), Iqbal dan 

Strong (2010), Roodposhti dan Chashmi (2011), Kang dan Kim (2012), 

Liu (2012), Chiraz dan Anis (2012), serta Jouber dan Fakhfakh (2012).  

2. Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Yang et al. 

(2009), Al-Abbas (2009), Gulzar dan Wang (2011), Nahandi et al. (2011), 

Jouber dan Fakhfakh (2012), serta Moradi et al. (2012)  tetapi tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Jaggi et al. (2009), Iqbal dan Strong 

(2010), Alves (2011), Ishak et al. (2011), Abed et al. (2012), Chekili 
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(2012), Liu (2012), Chiraz dan Anis (2012), dan Soliman dan Ragab 

(2013).  

3. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ali et al. (2008), 

Al-Abbas (2009), Roodposhti dan Chashmi (2011), Chiraz dan Anis 

(2012), Jouber dan Fakhfakh (2012), serta Alzoubi dan Selamat (2012), 

tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian Yang et al. (2009), Al-

Fayoumi et al. (2010), Iqbal dan Strong (2010), Riahi dan Arab (2011), 

Al-Zyoud (2012), Isenmila dan Elijah (2012), dan Chekili (2012). 

4. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Konsisten dengan hasil penelitian Iqbal dan Strong (2010), Gulzar 

dan Wang (2011), dan Chekili (2012),  tetapi tidak konsisten dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Ali et al. (2008), Saleh et al. (2008), 

Habbash et al. (2008), Yang et al. (2008), Al-Fayoumi et al. (2010), Riahi 

dan Arab (2011), Al-Zyoud (2012), Chiraz dan Anis (2012), Al-Zoubi dan 

Selamat (2012), Jouber dan Fakhfakh (2012), Isenmila dan Elijah (2012), 

Abed et al. (2012), serta Liu (2012).  

5. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Hashim dan Devi (2008), 

Gulzar dan Wang (2011), Rusmin (2011), Rudra dan Bhattacharjee di 

India (2012), Abed et al. (2012), Moradi et al. (2012), dan Usman dan 

Yero (2012) tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian Ali et al. (2008), 

Jaggi et al. (2009), Al-Fayoumi et al. (2010), Kouki et al. (2011), Alves 
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(2011), Ishak et al. (2011), Gerayli et al. (2011), Riahi dan Arab (2011), 

Roodposhti dan Chashmi (2011), Nahandi et al. (2011), Habib et al. 

(2012), Liu (2012), Chiraz dan Anis (2012), Jouber dan Fakhfakh (2012), 

dan Soliman dan Ragab (2013).  

6. Rasio utang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Saleh et al. (2005), Hashim 

dan Devi (2007), Murhadi (2010), Al-Fayoumi et al. (2010), Jao dan 

Pagulung (2011), Ishak et al. (2011), Amer dan Abdelkarim (2011), Lin 

(2011), Moradi et al. (2012), tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian 

Ali et al. (2008), Saleh et al. (2008). Yang et al. (2009), Bermig dan Frick 

(2010), Nahandi et al. (2011), Roodposhti dan Chashmi (2011), Riahi dan 

Arab (2011), Gavious et al. (2012), Al-Zyoud (2012), Jouber dan 

Fakhfakh (2012), Liu (2012), Halioui dan Jerbi (2012), serta Soliman dan 

Ragab (2013). 

7. Arus kas berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. 

konsisten dengan hasil penelitian Johari et al. (2008), Hashim dan Devi 

(2008), Ali et al. (2008), Gulzar dan Wang (2011), Riahi dan Arab (2011), 

Rusmin (2011), Habib et al. (2012), Moradi et al. (2012), dan Chiraz dan 

Anis (2012) tetapi tidak konsisten dengan hasil penelitian Gerayli et al. 

(2011).  
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5.2 Keterbatasan 

Keterbatasan yang dialami penulis selama melakukan penelitian ini 

adalah:  

1. Penelitian ini hanya mengumpulkan data yang diambil dari perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan 7 variabel independen untuk 

menguji pengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian selanjutnya 

bisa mencoba melibatkan variabel lain seperti pengembalian atas aset, 

jumlah anggota komite audit, gender, frekuensi rapat dewan direksi, 

remunerasi dan kepemilikan asing. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi-rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis sebagai 

bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian yang 

dilakukan di negara lain, seperti Singapura, Malaysia, India, China, 

Hongkong, maupun Taiwan. 

2. Memperbanyak variabel yang digunakan sebagai proksi dari tata kelola 

perusahaan agar didapatkan hasil penelitian yang lebih akurat 

mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap 

manajemen laba. 
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