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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebanyak 333 perusahaan yang  terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia digunakan sebagai sampel. Variabel yang berpengaruh 

signifikan negatif terhadap manajemen  laba (Pertemuan dewan, independensi 

dewan, kepemilikan terkonsentrasi, ukuran perusahaan, leverage). Variabel yang 

berpengaruh signifikan positif  terhadap manajemen  laba Return on assets). 

Sedangkan variabel yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba (Ukuran dewan, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, market to book ratio). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Ukuran dewan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Dikarenakan bahwa ukuran dewan direksi diperusahaan BEI tidak 

dapat mempengaruhi secara efektif tindakan pengawasan yang dilakukan 

terhadap manajer. Banyaknya jumlah dewan direksi hanya bisa menaikkan 

kinerja perusahaan dengan cara setiap direksi lebih fokus terhadap setiap 

devisi pada perusahaan. 

2. Independensi dewan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. Hal ini berarti Semakin banyak jumlah proporsi 

komisaris independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih ketat 
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terhadap manajemen perusahaan yang mengakibatkan berkurangnya 

praktek manajemen laba. 

3. Pertemuan dewan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa berdasarkan H3 

penelitian ini diterima karena semakin besar rapat direksi dilakukan akan 

mengurangi tindakan manajemen laba. 

4. Kepemilikan terkonsentrasi mempunyai pengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Hal ini berarti pemegang saham yang mempunyai 

persentase saham yang signifikan dalam perusahaan, cenderung lebih 

mengawasi kegiatan operasional manajemen sehingga peluang terjadinya 

tingkat manajemen laba rendah. 

5. Kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Dikarenakan kepemilikan manajerial cenderung rendah 

sehingga kurang mempengaruhi manajemen laba dan posisi mereka masih 

tetap harus bertanggung jawab terhadap investor. 

6. Kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini dikarenakan Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa besar kecilnya proporsi kepemilikan saham institusional dalam 

suatu perusahaan tidak mempengaruhi aktivitas manajemen laba. 

7. Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. Hal ini berarti perusahaan besar memiliki kemungkinan 

yang lebih kecil dalam melakukan tindakan manajemen laba karena lebih 

banyak pengawasan yang lebih ketat dari pemegang saham. 

Gina Tri Kurniasih, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository©2017



69 

 

Universitas Internasional Batam 

 

8. Return on assets mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba. Hal ini berarti semakin besar tingkat pengembalian aset 

perusahaan, semakin tinggi pula tingkat manajemen laba karena 

perusahaan akan menurunkan laba saat memperoleh laba yang tinggi. 

9. Leverage mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. Hal ini berarti semakin besar leverage tidak mengakibatkan kenaikan 

tingkat manajemen laba, melainkan menurunkan tingkat manajemen laba 

tersebut. 

10. market to book ratio tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini berarti perusahaan dengan pertumbuhan yang 

cepat mengalami tekanan untuk mempertahankan atau melebihi tingkat 

pertumbuhan yand diantisipasi sehingga kemungkinan tinggi melakukan 

manajemen laba untuk menutupi kemerosotan tersebut. 

  

5.2 Keterbatasn 

Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah : 

1. Banyak perusahaan yang terdaftar di BEI tidak dapat dijadikan sampel 

karena tidak memenuhi kriteria 

2. Pengukuran variabel dependen yaitu manajemen laba yang sangat 

bergantung pada keakuratan estimasi akrual diskresioner, terdapat 

kesulitan dalam memisahkan akrual diskresioner dan akrual non 

diskresioner. 

3. Rentang waktu penelitian yang sangat singkat yaitu hanya lima tahun. 

4. Peneilitian ini hanya menggunakan beberapa variabel yang mewakili 

struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. 
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5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan 

pertimbangn bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

1. Memperluas jumlah smpel penelitian agar tidak terbatas pada perusahaan 

non-finansial 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas horizon waktu 

penelitian. 

3. Memperbanyak variable-variabel independen lain yang turut 

mempengaruhi variable dependen serta mengumpulkan penelitian 

terdahulu dan teori pendukung lainnya dalam jumlah yang lebih banyak. 
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