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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa asimetri informasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sehingga H1 ditolak. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba sehingga H2 diterima. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk 

menguji apakah likuiditas berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba sehingga H3 diterima. 

4. Berdasarkan pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah 

untuk menguji apakah asimetri informasi, profitabilitas dan likuiditas 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa asimetri informasi, profitabilitas dan likuiditas secara bersama-

sama berpengaruh terhadap manajemen laba sehingga H4 diterima. 
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5. Berdasarkan nilai adjust R
2
 sebesar 0,3060. Angka tersebut menyebutkan 

bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen 

sebesar 30,60 %. Sedangkan sisanya yaitu 60,40% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain yang tidak teramati dalam penelitian ini.  

 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Periode waktu penelitian tergolong pendek, yaitu dari tahun 2010-2016. 

2. Penelitian ini hanya menganalisis 3 variabel independen saja yaitu, 

asimetri informasi, profitabilitas dan likuiditas. 

3. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan Perusahaan 

Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Dalam penelitian ini, variabel asimetri informasi hanya menggunakan 

relative bid ask spread, hal ini mungkin saja mempengaruhi pemakaian 

proksi yang kurang tepat dalam pengukuran asimetri informasi. 

 

6.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat 

diperoleh saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, lebih efektif dan efisien dalam menyajikan informasi 

laporan keuangan yang lebih lengkap sehingga pihak investor atau pihak 

eksternal perusahaan dapat mengetahui kondisi perusahaan yang 

sebenarnya. 
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2. Bagi investor, lebih bijak dalam mempertimbangkan keputusan yang 

berkaitan dengan penanaman investasi yang akan dilakukan pada suatu 

perusahaan. Terutama  dalam menilai kualitas laba perusahaan tersebut. 

Diharapkan investor benar-benar melakukan analisis yang mendalam 

mengenai keadaan perusahaan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memperbanyak jumlah sampel sehingga 

tidak hanya perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar 

di bursa efek indonesia, menambah variabel lain karena dimungkinkan ada 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini yang mungkin 

mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba, seperti: ukuran 

perusahaan, siklus operasi perusahaan, klasifikasi industri, struktur 

kepemilikan manajerial dan umur perusahaan. Menambah periode 

pengamatan sehingga hasil penelitian akan lebih baik dan hasilnya 

konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian 

berikutnya diharapkan mampu memberikan referensi rumus manajemen 

laba dan asimetri informasi yang lebih konsisten dan relevan sehingga 

dalam hasil pengujian memberikan jawaban yang memiliki keterandalan. 


