
68 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya politik, 

kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, asimetri informasi (Spread), 

dan profitabilitas (ROA) terhadap manajemen laba (DA). Dari hasil dan 

pembahasan, maka penulis menyimpulkan. 

1. Hasil analisis menunjukkan nilai signifikansi untuk asimetri informasi 

adalah 0,00 < tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,050, maka Ha1 diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel 

independen atau asimetri informasi mempunyai pengaruh secara 

individual terhadap variabel dependen atau manajemen laba 

2. Hasil analisis menunjukkan, nilai signifikansi untuk kepemilikan 

manajerial adalah 0,853 > tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas 

lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa 

variabel independen atau kepemilikan manajerial tidak mempunyai 

pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau manajemen 

laba 

3. Hasil analisis menunjukan, nilai signifikansi untuk profitabilitas adalah 

0,003 < tingkat signifikansi 0,050. Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,050, maka Ha1 diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel 

independen atau profitabilitas mempunyai pengaruh secara individual 

terhadap variabel dependen atau manajemen laba 
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4. Hasil analisis menunjukkan, nilai signifikansi untuk kepemilikan keluarga 

adalah 0,007 < tingkat signifikansi 0,050. Jika nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,050, maka Ha1 diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel 

independen atau kepemilikan keluarga mempunyai pengaruh secara 

individual terhadap variabel dependen atau manajemen laba. 

5. Hasil analisis menunjukkan, nilai signifikansi untuk biaya politik adalah 

0,445 > tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 

0,05, maka Ha1 ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen 

atau biaya politik tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap 

variabel dependen atau manajemen laba 

6. Nilai R square sebesar 0,434 berarti bahwa 43,4% perubahan nilai variabel 

dependen manajemen laba (Y) dipengaruhi oleh variabel biaya politik, 

kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, asimetri informasi 

(Spread), dan profitabilitas (ROA). Selebihnya sebesar 56,6% perubahan 

nilai dependen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam 

penelitian ini 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, 

adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :  

1. Bagi pihak manajemen perusahaan, agar terus berupaya meningkatkan 

kinerja perusahaan tanpa harus mempercantik laporan keuangan dengan 

melakukan Manajemen Laba. Laporan keuangan yang dibuat pihak 

manajemen diharapkan dapat memberi informasi mengenai kinerja 
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keuangan yang relevan, agar tidak menyesatkan pemakai laporan 

keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. 

2. Bagi investor, dalam mengambil pertimbangan keputusan investasi pihak 

investor di wajibkan untuk melihat prospek perusahaan tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian dengan topic 

Manajemen Laba, agar menambah variabel yang digunakan untuk 

mendukung penelitian tersebut. 

 

 

 

 


