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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Penelitian ini pada umunya bertujuan untuk mendapatkan pengaruh 

kecakapan manajerial, Earning Power terhadap praktik manajemen laba dan 

kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating. Sampel yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah Perusahaan manufaktur sektor pertambangan batubara. 

Dari analisis data, pengujian hipoptesis dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Variabel kecakapan manajerial mempunyai nilai thitung sebesar 2,246, 

sedangkan ttabel sebesar 2,003241, dan memperoleh signifikansi sebesar 0,030. 

Karena nilai thitung> ttabel yaitu 2,246 > 2,003241 dan signifikansi 0,030 < 0.05, 

maka dari hasil uji dinyatakan bahwa Ho ditolak dan hipotesis diterima. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa secara parsial variabel Kecakapan Manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur sektor pertambangan batubara periode 2012-2015. Hal ini sesuai 

dengan teori agensi dimana terjadi konflik antara agen (manajemen) dengan 

principal (pemilik perusahaan). Manajer mempunyai kepentingan-kepentingan 

pribadi dalam perusahaan tersebut.  

2. Variabel Earning Power mempunyai nilai thitung sebesar -0,105, sedangkan ttabel 

sebesar 2,003241, dan memperoleh signifikansi sebesar 0,917. Karena thitung< 

ttabel yaitu -0.105 < 2,003241 dan signifikan 0,917 > 0,05, maka artinya tidak 
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terdapat pengaruh signifikan antara earning power terhadap praktik 

manajemen laba. Hal ini tidak membuktikan bahwa earning power dapat 

mempengaruhi praktik manajemen laba. Earning power tidak berpengaruh 

terhadap praktik manajemen laba karena investor tidak hanya melihat dari 

informasi laba tetapi dilihat dari kreativitas dan inovasi dalam membuat 

produk yang dilakukan perusahan tersebut berbeda dari perusahaan lain, 

perhitungan return on investment yang menarik dan menjanjikan karena 

tujuan investor yaitu menanamkan modalnya adalah untuk mencari 

keuntungan. 

3. Variabel Interaksi X1 X2 X3 mempunyai nilai thitung sebesar -1,561 sedangkan 

ttabel sebesar 2,003241, dan memperoleh signifikansi sebesar 0,126. Karena 

thitung< ttabel yaitu -1,561 < 2,003241 dan signifikan 0,126 > 0,05, maka artinya 

variabel interaksi X1 X2 X3 atau variabel moderating Kepemilikan Manajerial 

tidak mampu memoderasi hubungan kecakapan maanjerial dan Earning 

Power terhadap praktik manajemen laba.  Hal ini dikarenakan jika suatu 

perusahaan memiliki banyak pemilik saham, maka kelompok tertentu tidak 

dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan sehari-hari karena mereka 

memilih dewan komisaris yang memilih dan mengawasi manajemen 

perusahaan tersebut.  

4. Secara bersama-sama (Simultan) Kecakapan Manajerial, Earning Power, 

Kepemilikan Manajerial dan Interaksi X1 X2 X3 tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Praktik Manajemen Laba yaitu dengan nilai F hitung sebesar 1,842 

dan F tabel sebesar 2,769431 dan nilai signifikan 0,138. F hitung < F tabel 
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yaitu 1,842 < 2,769431 dan nilai signifikan 0,138 > 0,05 maka tidak dapat 

pengaruh antara variabel independen dan dependen.  

 

5.2 Saran  

1.  Perlunya bagi perusahaan untuk memebrikan perhatian khusus terhadap 

fenomena manajemen laba dalam kaitannyan dengan pelaksanaan good 

corporate governance. 

2. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan penelitian 

khusus diajukan mengembangkan model pengukuran pengelolaan laba 

yang lebih akurat, misalkan per industri. Sehingga karakteristik industri 

yang berbeda yang dapat mempengaruhi pengelolaan laba dapat di 

masukkan kedalam model pengukuran tersebut. Dengan mengembangkan 

model industri ini juga dapat mengidentifikasi perbedaaan pola 

pengelolaan laba di tiap industri.  

3. Pada penelitian selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel yang 

belum diteliti dalam penelitian ini yang dapat di gunakan untuk 

penyempurnaan penelitian seperti variabel kualitas laba, kinerja 

perusahaan, harga saham dan lain-lain.  

4. Terkait tidak signifikannya interaksi antara Kepemikan Manajerial, 

Kecakapan Manajerial dan Earning Power terhadap praktik manajemen 

laba.  Penelitian yang akan datang dapat mencari variabel pemoderasi 

manakah yang signifikan mempengaruhi hubungan kecakapan manajerial 

dan Earning Power terhadap praktik manajemen laba. Variabel 
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pemoderasi itu seperti porsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan, 

Good Corporate Governance, komposisi dewan komisaris, kepemikan 

instusional, persfektif etis manajemen dan lain-lain.  

 

 

 

 

 

 


