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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menguji pengaruh Asimetri 

Informasi, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas secara parsial maupun 

secara simultan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur Sub 

Sektor Otomotif dan Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama Periode 2011-2015. Berdasarkan hasil model penelitian dan pengujian 

hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara parsial variabel asimetri informasi (SPREAD) memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,016. Selain itu dapat dilihat juga 

dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung 

sebesar 2,541, sedangkan ttabel sebesar 2,030. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa thitung > ttabel yaitu 2,541 > 2,030, maka dapat disimpulkan bahwa H1 

diterima. Hasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

praktik manajemen laba. Hal ini mendukung H1 yang menyatakan bahwa 

asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

2. Secara parsial variabel leverage (LEV) memiliki tingkat signifikan dibawah 

0,05 yaitu sebesar 0,083. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 

1,784, sedangkan ttabel sebesar 2,030. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung 

< ttabel yaitu 1,784 > 2,030, maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan 

tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 
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manajemen laba. Hal ini tidak mendukung H2 yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

3. Secara parsial variabel ukuran perusahaan (SIZE) memiliki tingkat 

signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,024. Selain itu dapat dilihat juga dari 

hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung 

sebesar -2,357, sedangkan ttabel sebesar 2,030. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa thitung > ttabel yaitu 2,357 > 2,030, maka dapat disimpulkan bahwa H3 

diterima. Hasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini  mendukung H3 yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

4. Secara parsial variabel profitabilitas (ROA) memiliki tingkat signifikan 

diatas 0,05 sebesar 0,589. Selain itu dapat dilihat juga dari hasil 

perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung sebesar 

0,546, sedangkan ttabel sebesar 2,030. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung 

< ttabel yaitu 546 < 2,030, maka dapat disimpulkan bahwa H4 ditolak dan 

tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba. Hal ini tidak mendukung H4 yang menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

5. Secara simultan asimetri informasi, leverage, ukuran perusahaan, dan 

profitabilitas memiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 sebesar 0,007 dan 

berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan teradap manajemen 

laba. Hal ini mendukung H5 yang menyatakan bahwa asimetri informasi, 
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leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,325 atau 32,5%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 32,5% dari variabel asimetri 

informasi, leverage, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap 

manajemen laba. Sedangkan sisanya 67,5% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, 

adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, bahwa asimetri informasi dan 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Tentunnya hal 

tidak baik bagi perusahaan. Disarankan untuk merancang suatu peraturan 

yang mencegah atau membatasi manajer dalam melakukan tindakan 

manajemen laba. Peraturan tersebut dapat dimuat pada Peraturan Standar 

Akuntansi Keuangan di Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut, 

diharapkan praktik manajemen laba di Indonesia dapat dikurangi. 

2. Agar hasil penelitian dapat digeneralisasi, populasi penelitian perlu 

diperluas pada berbagai perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Dalam penelitian selanjutnya, jika dimungkinkan dapat dikembangkan 

dengan membandingkan manajemen laba di Bursa Efek Indonesia dengan 

Bursa Efek lainnya. 
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4. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model lain 

selain model Jones modifikasi. 

5. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji variabel-variabel 

lain yang berkaitan dengan manajemen laba. Hal ini diperlukan untuk 

memperluas kajian teori yang menjelaskan tentang manajemen laba. 

5.3  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Untuk 

kepentingan evaluasi maka keterbatasan tersebut perlu disampaikan, keterbatasan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini hanya mengambil sampel sebatas pada perusahaan yang 

bergerak dalam bidang industry Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan 

Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-

2015, akibatnya hasil penelitian kurang mewakili dan mengalami kesulitan 

untuk digeneralisasi pada kelompok industri yang dengan cakupan lebih 

besar seperti perusahaan Manufaktur secara keseluruhan dan perusahaan 

Industri lain seperti perbankan, transportasi, telekomunikasi, dll. 

2. Penelitian ini menggunakan model Jones modifikasi untuk mengukur 

discretionary accrual, sementara masih terdapat model lain yang dapat 

digunakan sebagai alat ukur discretionary accrual. 

3. Penelitian ini hanya menguji pengaruh dari asimetri informasi, Leverage, 

Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas sebagai variabel independen. 

 


