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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1  Kesimpulan 

Pembuktian pengaruh dari variabel independen yakni financial targets, 

financial stability, personal financial need, external pressure, ineffective 

monitoring, rationalization, dan nature of industry, serta pengadopsian IFRS 

terhadap variabel terikat yaitu manajemen laba dengan menggunakan model 

Beneish MSCORE adalah tujuan dari penelitian ini. Hasil dari analisa dan 

pembahasan yang ada pada bab sebelumnya mendapatkan hasil yang dapat ditarik 

kesimpulannya sebagai berikut: 

Berdasarkan ISA 240 ada tiga unsur dalam segitiga kecurangan, yaitu 

tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. Berdasarkan hasil uji regresi logistik hanya 

variabel tekanan yang berpengaruh signifikan pada peluang terjadinya manajemen 

laba yang terdiri dari proksi perubahan aset (ACHANGE), kepemilikan 

institusional (OSHIP), dan rasio profitabilitas (ROA). Proksi dari variabel 

financial stability (ACHANGE) memberikan pengaruh yang signifikan dan 

bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya manajemen laba. Hasil uji ini 

serupa dengan penelitian oleh (Sihombing & Rahardjo, 2014). Variabel financial 

target (ROA) memberikan pengaruh yang signifikan dan bersifat positif terhadap 

tingkat probabilitas terjadinya manajemen laba. Hasil uji ini sejalan dengan 

penelitian oleh (Manurung & Hadian, 2013). Proksi dari variabel personal 

financial need (OSHIP) memberikan pengaruh yang signifikan dan bersifat 

negative terhadap kemungkinan terjadinya manajemen laba.  
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Penelitian ini belum dapat memberikan bukti yang kuat mengenai 

hubungan dari kesempatan, rasionalisasi, dan pengadopsian IFRS terhadap 

kemungkinan terjadinya manajemen laba. Pengaruh dari variabel external pressure 

(LEV) tidak menunjukkan signifikansi terhadap presentase kemungkinan 

terjadinya manajemen laba. Hasil uji ini serupa dengan penelitian oleh (Rahmanti 

& Daljono, 2013). Pengaruh dari variabel nature of industry (INVENT) tidak 

menunjukkan signifikansi terhadap kemungkinan terjadinya manajemen laba. 

Hasil uji ini serupa dengan penelitian oleh (Ardiyani & Utaminingsih, 2015). 

Pengaruh dari variabel ineffective monitoring (BDOUT) tidak menunjukkan 

signifikansi terhadap presentase kemungkinan terjadinya manajemen laba. Hasil 

uji ini serupa dengan penelitian oleh (Widarti, 2015). Variabel rationalization 

(AUDCHANGE) tidak signifikan pengaruhnya terhadap presentase kemungkinan 

terjadinya manajemen laba. Hasil uji ini serupa dengan penelitian oleh (Tiffani & 

Marfuah, 2015). Variabel pengadopsian IFRS tidak signifikan pengaruhnya 

terhadap presentase kemungkinan terjadinya manajemen laba. Hasil uji ini sesuai 

dengan penelitian oleh (Wulandari, Juliati, & Adiati, 2017). 

5.2  Keterbatasan 

 Beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini yakni penelitian ini 

hanya memakai teori dari fraud triangle dalam pengujian untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindakan manajemen laba. Penelitian ini 

terbatas hanya menggunakan proksi model Beneish MSCORE untuk mengukur  

kemungkinan terjadinya manajemen laba, dikarenakan tidak mudah untuk 

mendapat akses informasi untuk mengetahui jika suatu perusahaan terindikasi 

melakukan suatu kecurangan. Penelitian juga dibatasi hanya menggunakan 
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beberapa variabel independen pengukuran seperti financial target, financial 

stability, personal financial need, external pressure, rationalization, nature of 

industry, ineffective monitoring, dan pengadopsian IFRS untuk mengetahui faktor-

faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap terjadinya manajemen laba. 

Penelitian ini juga dibatasi hanya menggunakan sampel pada perusahaan yang ada 

di Indonesia saja. 

5.3  Rekomendasi Penelitian 

Saran untuk penelitian berikutnya agar dapat menggunakan teori lain 

yang dikembangkan seperti fraud diamond theory dan fraud pentagon theory 

untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya 

manajemen laba. Penelitian berikutnya juga disarankan agar dapat melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai kemungkinan terjadinya manajemen laba dengan 

menggunakan alat ukur penyajian kembali, akrual diskresioner, dan model 

MSCORE dengan referensi yang lebih banyak. Rekomendasi dan saran 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yaitu dengan memperbanyak variabel-

variabel lain yang mungkin dapat memberikan hubungan dan dampak yang lebih 

besar dalam menghasilkan model penelitian yang lebih baik seperti kepemilikan 

manajerial, independensi dewan direksi, kualitas audit, kepemilikan 

terkonsentrasi, ukuran perusahaan, ukuran dewan direksi, pertumbuhan penjualan, 

dan arus kas operasional. Disarankan juga untuk dapat memperluas sampel 

penelitian dengan mengambil sampel penelitian dari berbagai negara dan 

menambah tahun observasi penelitian. Sehingga penelitian berikutnya mendapat 

hasil yang lebih baik dari penelitian sebelumnya.  
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