
BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini memberikan beberapa hasil pengujian. Pertama, hasil 

penelitian ini tidak membuktikan empiris bahwa tidak ada perbedaan tingkat 

LOM berpengaruh terhadap perilaku manajemen laba. Namun, pada perbandingan 

mean membuktikan bahwa tingkat LOM tinggi memiliki nilai yang lebih tinggi 

daripada tingkat LOM rendah. Individu yang mempunyai LOM tinggi mempunyai 

keinginan dan keserakahan untuk mendapatkan uang (Sloan, 2002) sehingga akan 

melakukan segala cara untuk mendapatkan lebih banyak uang termasuk 

melakukan manajemen laba. Hal tersebut dikuatkan oleh pendapat dari Kaplan 

(2001) bahwa uang dapat mendorong seorang individu melakukan manajemen 

laba. Selain itu, manajer yang mempunyai LOM tinggi akan cenderung untuk 

memaksimalkan bonus sehingga manajer akan menyajikan informasi yang tidak 

sesuai dengan kondisi perusahaan sesungguhnya. Hal tersebut sesuai dengan teori 

keagenan (Jensen and Meckling, 1976). Penelitian ini ingin membuktikan adanya 

perbedaan tingkat tinggi dan rendahnya, namun tidak terdukung karena 

ketidaksesuaian data yang didapat. 

Kedua, penelitian ini mengusulkan adanya perbedaan tingkat spiritual 

kecenderungan manajer melakukan manajemen laba. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat spiritual yang memengaruhi 

manajer melakukan manajemen laba yang ditandai dengan hasil uji anova yang 

lebih dari 0,05. Tetapi pada mean tingkat spiritual rendah lebih tinggi daripada 



mean tingkat tinggi, yang berarti tingkat rendah cenderung manajer melakukan 

manajemen laba. Walaupun mean tingkat rendah lebih besar dari tingkat tinggi, 

penelitian ini tidak terdukung.  

Ketiga, penelitian ini menguji tingkat iklim etis organisasi yang akan 

memengaruhi manajer melakukan manajemen laba. Hasil penelitian ini tidak 

adanya perbedaan tingkat iklim etis organisasi manajer melakukan manajemen 

laba. Tetapi mean tingkat iklim etis rendah memiliki nilai yang lebih besar 

daripada tingkat iklim yang tinggi. 

Keempat, penelitian menguji hubungan interaksi antara LOM dan spiritual 

dalam memengaruhi manajemen laba. Pertama terbukti pada mean yang paling 

tinggi diantara sel lainnya. Hasil penelitian ini yaitu tidak adanya perbedaan 

antara kedua variabel tersebut, hasilnya tidak signifikan dan artinya hipotesis ke 4 

juga tidak terbukti. 

B. Saran 

Peneliti selanjutnya bisa menambahkan atau mengganti varian dari tiap 

variabel. Selain itu, bisa juga mengganti subjek eksperimen yang lebih 

berpengalaman, misalkan mahasiswa S2. Bisa menambahkan pada demografi 

berapa lama responden bekerja ataupun organisasi. 

Penelitian eksperimen memang tidak memprioritaskan generalitas 

populasi. Penelitian ini berfokus pada penemuan bukti berkaitan hubungan sebab 

akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Namun demikian, penelitian 

selanjutnya dapat berfokus pada variabel demografik yang berpotensi menjadi 

alternatif penjelas hasil eksperimen. Sebagai contoh adalah lama partisipan 



bekerja mungkin dapat memengaruhi keputusannya melakukan manajemen laba 

dibandingkan dengan partisipan yang belum bekerja. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah mencari literatur, karena tidak banyak 

penelitian yang membahas mengenai love of money. Keterbatasan selanjutnya 

adalah memilih kelas eksperimen yang akan menjadi responden penelitian. Selain 

itu alat uji yang tepat untuk melakukan penelitian ini belum sepenuhnya 

menghasilkan penelitian yang terdukung. 


