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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Leverage terhadap 

Manaejemen Laba dengan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional 

sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2014-2016. Perusahaan yang dijadikan 

sampel penelitian ini adalah 18 perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria 

pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan unit analisisnya 

adalah laporan tahunan (Annual Report) yang dilakukan perusahaan sampel.  

Dari hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 21, pengujian hipotesis 

dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan pengujian hipotesis, 

penerapan CSR di Indonesia nyatanya tidak menjamin berkurangnya praktek 

manajemen laba. Berbedanya cara pandang dan budaya masyarakat sangat 

mempengaruhi penerapan CSR di Indonesia dengan negara-negara maju. 

2. Komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini terbukti 

tidak mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap  

pengungkapan CSR. Efektivitas mekanisme pengendalian yang dimiliki oleh 
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dewan komisaris bukanlah dari segi jumlah dewan komisaris itu sendiri. 

Melainkan dari nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu 

organisasi. Selain itu, efektivitas pengawasan juga tergantung pada 

bagaimana komunikasi, koordinasi, dan pembuatan keputusan.  

3. Kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan CSR terhadap 

manajemen laba. Perusahaan yang memiliki proporsi kepemilikan saham oleh 

institusi lain, dapat mengawasi kinerja manajer dengan adanya voting power 

dan terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pengungkapan kegiatan 

CSR karena adanya proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi 

lain.  

4. Leverage terhadap manajemen laba dalam penelitian ini menyimpulkan 

bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan 

semakin tingginya tingkat hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka 

hal tersebut mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi laba untuk 

meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan agar investor tetap 

mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Walaupun pada kenyataannya 

keuangan perusahaan sedang tidak sehat atau bahkan terancam akan 

dilikuidasi.  

5. Komisaris independen sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini terbukti 

tidak mampu memoderasi hubungan antara manajemen laba terhadap  

leverage. Pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan mungkin 

hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja dan ketentuan minimum  

dewan komisaris independen sebesar 30% mungkin belum cukup tinggi untuk 
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menyebabkan para komisaris independen tersebut dapat mendominasi 

kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris independen. 

6. Kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi hubungan antara leverage 

dengan manajemen laba. kepemilikan institusional sebagai pemilik sementara 

yang lebih berfokus kepada current earnings, sementara fokus dari leverage 

adalah jangka panjang. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berfokus kepada keputusan manajemen terkait tingginya 

leverage yang dapat menyebabkan terjadinya manajemen laba. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan pada penelitian ini, 

adapun saran saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu:  

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode pengamatan dan 

kriteria pemilihan sampel di perbanyak. Menambahkan faktor-faktor lain 

sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah 

variabel independennya, serta menggunakan objek diluar perusahaan 

pertambangan, seperti perusahaan perkebunan yang juga dapat 

menimbulkan dampak kerusakan lingkungan, dengan begitu dapat diteliti 

konsistensi temuan ini pada perusahaan-perusahaan di industri lain. 

2. Bagi investor dan calon investor diharapkan mengetahui informasi 

mengenai kinerja keuangan perusahaan dan faktor fundamental sebagai 

penilaian yang digunakan untuk mempertimbangkan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi di dalam pasar modal.  
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3. Menggunakan model-model lain untuk mengukur manajemen laba, karna 

masih banyaknya data yang ada dalam financial report yang dibutuhkan 

oleh para pihak luar sehingga dapat digunakan untuk mengukur 

manajemen laba yang dimasukan dalam penelitian ini. 

 


