BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan pada Bab IV, penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen yang meliputi nilai
independensi komite audit 100, independensi komite audit 67, anggota komite
audit, leverage, ukuran perusahaan dan kualitas audit terhadap variabel dependen
yaitu manajemen laba. Dari hasil pengujiannya dapat disimpulkan bahwa:
1.

Independensi komite audit 100 tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap manajemen laba. Hal ini kemungkinan disebabkan karena
komite audit belum menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan
independen sehingga membuka peluang bagi manajemen perusahaan
untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan oleh karena itu
pihak yang berwenang dalam perusahaan diharapkan untuk dapat
memberikan lebih banyak perhatian kepada komite audit. Hasil analisis
ini konsistensi dengan penelitian yang dilakukan oleh Amar (2014),
Rahman dan Ali (2006) dan Salleh et al. (2012) menyatakan
independensi komite audit memiliki pergaruh tidak signifikan terhadap
manajemen laba, tetapi tidak konsisten dengan hasil temuan yang
dilakukan oleh Klein (2002), Bradbury et.al (2006), Saleh et.al (2007),
Ebrahim (2007), Bukit & Iskandar (2009) dan Kouki et al. (2011).

2.

Independensi komite audit 67 tidak memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap manajemen laba. Hasil ini tidak terbukti karena berbeda dengan
Amar (2014) yang menyatakan bahwa independensi komite audit 67
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signifikan negatif, hal ini disebabkan karena sebagian besar perusahaan
di Indonesia tidak memiliki komite audit yang independen dan hasil ini
tidak dapat mewakili populasi perusahaan BEI.
3.

Anggota komite audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap
manajemen laba. Hasil penelitian ini berkonsisten dengan penelitian Lin
et al. (2011) yang menyatakan bahwa anggota komite audit memiliki
dampak positif pada peningkatan manajemen laba. Lin et al. (2011) juga
menyatakan bahwa anggota komite audit yang lebih kecil seringkali lebih
efektif dalam mengurangi manajemen laba. Tetapi hasil pengujian ini
bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pervan (2006) dan
Agboola & Salawu (2012) mengungkapkan komite audit perusahaan
memiliki pergaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba dengan
anggota komite audit yang semakin besar akan dapat meningkatkan
fungsi pengawasan komite audit terhadap manajemen. Komite audit yang
besar akan memberikan akses ke sumber daya yang lebih besar dan bakat
manjerial, sehingga memberikan pengawasan yang lebih efektif.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah anggota komite audit dapat
mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer di
dalam suatu perusahaan dan kualitas pelaporan keuangan oleh
manajemen terjamin.

4.

Leverage memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen
laba.

Hal ini menunjukan bahwa angka leverage yang tinggi dapat

membatasi perilaku manajemen laba pada suatu perusahaan (Christie &
Zimmerman, 1994). Umumnya perusahaan dengan tingkat leverage yang
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tinggi harus menghadapi pengawasan yang ketat dari pihak peminjam
(Ardison, Martinez, & Galdi, 2012). Pengawasan yang ketat tentu akan
mempersulit manajemen untuk melakukan pengelolaan laba. Hasil
penelitian Soliman dan Ragab (2014) di Mesir menunjukkan bahwa
leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.
Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh
Davidson et al. (2005), Yang et al. (2008), Aygun et al. (2014), serta
Ayemere dan Elijah (2015). Berbeda dengan hasil penelitian (Rahman
dan Ali, 2006) bahwa perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi
cenderung dihadapkan dengan tingkat kebangkrutan tinggi sehingga lebih
mudah terlibat dalam praktik manajemen laba yang diikut juga dengan
hasil penelitian Davidson et al. (2005), Lobo & Zhou (2006), Bradbury et
al. (2006) dan Saleh et al. (2007) bahwa leverage berpengaruh signifikan
positif terhadap manajemen laba, tetapi tidak konsisten dengan hasil
temuan yang dilakukan oleh Rahman dan Ali (2006) dan Murhadi (2009)
yang menyatakan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba.
5.

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Wardhani & Joseph (2010) dan Radzi et al. (2011)
menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka dianggap
semakin banyak motif perusahaan untuk melakukan manajemen laba,
salah satunya untuk dapat memenuhi keinginan dari para investor dengan
menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Hasil penelitian juga tidak
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konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Bedard et al. (2004),
Bradbury et al.(2006), Ebrahim (2007), Tendeloo & Vanstraelen (2008),
Murhadi (2009), Bukit & Iskandar (2009), Kang et al. (2011), Moradi et
al. (2012) dan Chen & Zhang (2012) yang menemukan adanya pengaruh
signifikan negatif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba.
6.

Kualitas audit memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap manajemen
laba. Hal ini dimungkinan praktek manajemen laba terjadi karena
perusahaan memiliki keinginan agar kinerja keuangan perusahaan
tampak bagus di mata calon investor, namun mengabaikan keberadaan
auditor big four (Luhgiatno, 2008). Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Berard et al. (2004), Chung et al. (2005),
Davidson et al. (2005), Rahman & Ali (2006), Christiani & Nugrahanti
(2014), Luhgiatno (2008) dan Rahmadika (2011), tetapi tidak konsisten
dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Menon & William (2004),
Lobo & Zhou (2006) dan Tendeloo & Vanstraelen (2008) yang
menemukan adanya pengaruh signifikan antara kualitas audit terhadap
manajemen laba.

5.2

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan yang dapat

dijadikan sebagai catatan yang harus ditindaklanjuti. Keterbatasan-keterbatasan
dalam penelitian ini antara lain:
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a.

Masih banyak perusahaan yang terdaftar di BEI yang tidak menyajikan
data laporan tahunan, khususnya pengungkapan jumlah komite audit
yang independen.

b.

Penelitian ini hanya mengumpulkan data yang diambil dari perusahaan
yang terdaftar di BEI.

5.3

Rekomendasi Penelitian

a.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-varibel
lain, seperti ROA, profitability, dan jumlah pertemuan komite audit.
Variabel-variabel tersebut diharapkan dapat menjadi faktor-faktor lain
yang berpengaruh pada manajemen laba.

b.

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan cara pengukuran yang
berbeda untuk setiap variabel yang diuji.
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