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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh corporate governance, leverage, ukuran perusahaan dan 

financial distress terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil pembahasan 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa jumlah 

kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap manajemen 

laba, maka dapat disimpulkan bahwa jika semakin banyak jumlah 

kepemilikan institusional maka dapat mengurangi tindakan manajemen 

laba yang mungkin dilakukan oleh manajer. 

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa jumlah kepemilikan 

manajerial berpengaruh negative terhadap manajemen laba, maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah kepemilikan manajerial 

maka dapat mengurangi tindakan manajemen laba karna adanya 

persamaan kepentingan antara manajemen dengan investor institusional, 

sehingga manajemen di tuntut untuk memperbaiki kinerjanya. 

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan bahwa proporsi dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, maka 

dapat disimpulkan bahwa seberapa banyak proporsi dewan komisaris 

independen tidak dapat mencegah terjadinya manajemen laba. 
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4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba, maka dapat disimpulkan bahwa 

semakin banyak komite audit tidak dapat menjadi jaminan untuk 

mengurangi kemungkinan terjadinya manajemen laba. 

5. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukan bahwa kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba, maka dapat disimpulkan bahwa 

auditor non big 4 maupun big 4 tidak dapat memperkecil kesempatan 

manajemen untuk melakukan manajemen laba. 

6. Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba, maka dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi rasio leverage maka tingkat pengawasan akan 

semakin ketat, hal ini dapat mencegah perilaku manajemen untuk 

melakukan manajemen laba. 

7. Hasil pengujian hipotesis ketujuh menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, maka dapat disimpulkan 

bahwa besar kecilnya perusahaan tidak dapat mendorong manajemen 

untuk melakukan manajemen laba. 

8. Hasil pengujian hipotesis kedelapan menunjukan bahwa financial 

distress berpengaruh positif terhadap manajemen laba, maka dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat financial distress maka 

semakin tinggi pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan 

manajemen laba. 
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B. Keterbatasan 

Penelitian ini tidak luput dari kekurangan, sehingga dalam penelitian 

terdapat keterbatasan sebagai berikut : 

1. Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur 

yang jumlahnya sedikit sehingga kurang kuat untuk dijadikan penelitian. 

2. Periode pengamatan hanya 3 tahun  

   

C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta keterbatas maka 

penelitian memberikan saran untuk penelitian selanjutnya antara lain : 

1. Saran Bagi Penelitian Selanjutnya  

a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan sampel 

dan objek perusahaan agar hasil yang diperoleh lebih baik lagi 

b. Menambahkan variable lain yang diduga dapat mempengaruhi 

manajemen laba seperti : premanaged earnings, dividen yang 

diharapka dan asimetri informasi 

c. Menambahkan sampel tahun pada penelitian selanjutnya 

 

2. Saran Bagi Pemerintah 

a. Pemerintah hendaknya menetapkan dan turut serta dalam menerapkan 

good corporate governance sehingga dapat dijadikan prediksi untuk 

menentukan keberlangsungan hidup perusahaan dan meningkatkan 

pengawasan terhadap praktik yang dapat merugikan salah satu pihak. 


