
 
 

70 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagapi berikut:  

1. Secara parsial dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada diharapkan dapat 

meningkatkan corporate governance sehingga manajemen laba juga 

semakin menurun. 

2. Secara parsial komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Dengan adanya komite audit akan menghambat manajer dalam manipulasi 

laporan keuangan sehingga dapat menekan manajemen laba. 

3. Secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Hal lain yang mungkin terjadi yaitu perusahaan besar maupun kecil 

memiliki kecenderungan melakukan manajemen laba. 

4. Secara parsial leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Perusahaan  

yang mempunyai leverage financial tinggi akibat besarnya hutang 

dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan akan melakukan 

manajemen laba karena perusahaan tersebut terancam default, yaitu tidak 

dapat memenuhi kewajiban membayar hutang pada waktunya. 

5. Sedangkan secara simultan (bersama-sama) dewan komisaris, komite 

audit, ukuran perusahaan, leverage bepengaruh terhadap manajemen laba.  
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6. Uji determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,363 atau 36,3%. Hasil 

ini berarti menunjukkan hanya ada kontribusi 36,3% dari variabel dewan 

komisaris, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage dalam 

memprediksi manajemen laba Sedangkan sisanya 63,9% dijelaskan oleh 

variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Peneliti dalam melaksanakan penelitian mempunyai keterbatasan yang 

mungkin dapat menimbulkan bias, antara lain sebagai berikut:  

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 variabel independen (dewan 

komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage) dalam melihat 

bagaimana pengaruhnya terhadap manajemen laba. 

2. Peneliti hanya melakukan penelitian selama lima tahun yaitu periode 

2012-2016 sehingga kurang mencerminkan keadaan perusahaan yang 

sebenarnya. 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini hanya mengambil 4 variabel independent yang 

mempengaruhi manajemen laba. Diharapkan penelitian selanjutnya agar 

dapat mengambil variabel lebih banyak lagi yang dapat mempengaruhi 

manajemen laba. 
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2. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel pada perusahaan food and 

beverage, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mecoba untuk 

mengambil sampel pada sektor-sektor lainnya. 

 

 

 

 


