BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI
5.1

Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh antara karakteristik

perusahaan dan tata kelola perusahaan dan manajemen laba. Sebanyak 258
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan
2015. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan khususnya struktur
modal dan leverage berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajemen laba.
Sedangkan untuk ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja
manajemen laba.
Penelitian ini menggunakan mekanisme dari karakteristik dewan yaitu
ukuran dewan, independensi dewan, dan pertemuan dewan. Ukuran dewan dan
pertemuan dewan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan
independensi dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.
Penelitian ini juga menggunakan mekanisme dari struktur kepemilikan
dengan menggunakan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
Kepemilikan Institusional berpengaruh signifkan negatif terhadap manajemen laba,
yang artinya kepemilikan oleh perusahaan asing tidak dapat berpengaruh langsung
dalam hal terjadinya

manajemen laba. Sedangkan kepemilikan manajerial

berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.
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5.2

Keterbatasan
Keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian:

1.

Tidak lengkapnya laporan tahunan yang disajikan oleh perusahaan yang
terdaftar di BEI, khususnya hutang jangka panjang.

2.

Terbatasnya sampel data, karena penelitian ini hanya menggunakan data
selama 5 tahun.

5.3

Rekomendasi
Rekomendasi yang dapat diberikan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan

bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:
1.

Menambah variabel- variabel lain untuk penelitian selanjutnya yang tidak
terdapat didalam model seperti komite audit, kepemilikan eksekutif,
kepemilikan dewan, pertumbuhan penjualan, dan IPO.

2.

Memperluas sampel penelitian dengan menambah jumlah perusahaan yang
diambil, bisa dengan menambahkan perusahaan yang ada di Malaysia atau
Singapura dan memperluas periode pengambilan sampel data seperti data
selama 6-10 tahun.
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