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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari reputasi auditor, 

komposisi komisaris independen, kompensasi bonus dan leverage secara parsial 

maupun secara simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan Real Estate 

dan Properti yang terdaftar di BEI Periode 2013-2015 . Dan perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini sebanyak 78 perusahaan dalam penelitian 

selama tahun 2013 – 2015 yang memenuhi kriteria-kriteria pemilihan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan unit analisisnya adalah laporan 

tahunan (Annual Report) dari 26 perusahaan real estate dan property yang menjadi 

sampel. 

 Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel reputasi auditor memiliki tingkat signifikan dibawah 

0,05 yaitu sebesar 0,015, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mendukung H1 yang menyatakan 

bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

2. Secara parsial variabel komposisi komisaris independen memiliki tingkat 

signifikan diatas 0,05 yaitu sebesar 0,355, dan tidak berhasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini tidak  

mendukung H2 yang menyatakan bahwa komposisi komisaris independen 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

3. Secara parsial variabel kompensasi bonus memiliki tingkat signifikan dibawah 

0,05 yaitu sebesar 0,003, dan berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 
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signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mendukung H3 yang menyatakan 

bahwa kompensasi bonus berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

4. Secara parsial variabel leverage memiliki tingkat signifikan diatas 0,05 yaitu 

sebesar 0,274, dan tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini mendukung H4 yang menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

5. Secara simultan reputasi auditor, komposisi komisaris independen, 

kompensasi bonus, dan leveragememiliki tingkat signifikan dibawah 0,05 

sebesar 0,001dan berhasil membuktikan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba. Hal ini mendukung H5 yang menyatakan bahwa 

reputasi auditor, komposisi komisaris independen, kompensasi bonus dan 

leverageberpengaruh terhadap manajemen laba. 

6. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square 0,215 atau 21,5%. 

Hasil ini berarti menunjukkan hanya kontribusi 21,5% dari variabel reputasi 

auditor, komposisi komisaris independen, kompensasi bonus dan leverage 

terhadap manajemen laba. Sedangkan sisanya 78,5% dijelaskan oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya tiga tahun yakni dari 2013-2015 dan 

jumlah sampel penelitian relatif kecil yaitu 26 sampel. 
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2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya empat variabel 

dependen saja yakni reputasi auditor, komposisi komisaris independen, 

kompensasi bonus dan leverage. 

3. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan real estate dan properti yang 

terdaftar di BEI. 

 

5.3 Saran  

Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah variabel lain 

karena koefisien determinasi dalam penelitian ini bari 21,5% sedangkan 

78,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini, 

seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, struktur kepemilikan, polotival cost 

hypothesis serta perubahan CEO. 

2. Pada penelitian ini hanya membahas mengenai manajemen laba berdasarkan 

manajemen laba accrual yang diproksikan dengan Discresionary accrual 

modified jones. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

manajemen laba berdasarkan manajemen laba real. 

3. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh 

dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah waktu penelitian dan luas 

penelitian, sampel yang digunakan tidak hanya perusahaan real estate dan 

properti yang terdaftar di BEI, tetapi semua perusahaan. 


