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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh asimetri informasi, 

ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, dan 

komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor 

telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2016. Hasil 

evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam 

penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan antara lain: 

1. Bahwa variabel asimetri informasi tidak memberikan pengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia periode 2009-2016. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak. 

2. Bahwa variabel ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatifterhadap 

manajemen laba pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia periode 2009-2016. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga H2 ditolak. 

3. Bahwa variabel ukuran dewan komisarismemberikan pengaruh yang 

positifterhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor telekomunikasi 

yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2016. Artinya, ada 

pengaruh banyak atau tidaknya dewan komisaris dalam suatu perusahaan. Hal 

ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 sehingga 

H3 diterima. 
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4. Bahwa variabel proporsi dewan komisaris tidak memberikan pengaruh 

terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang 

terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2016. Hal ini ditunjukkan 

dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga H4 ditolak. 

5. Bahwa variabel komite audit memberikan pengaruh yang negatifterhadap 

manajemen laba pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang terdaftar di 

bursa efek indonesia periode 2009-2016.Hal ini ditunjukkan dengan tingkat 

signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 sehingga H5 diterima. 

6. Bahwa variabel kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang positif 

terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang 

terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2016. Artinya, ada pengaruh 

banyak atau tidaknya kepemilikan institusional  dalam suatu perusahaan. Hal 

ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga 

H6 diterima. 

7. Bahwa variabel ukuran dewan komisaris memberikan pengaruh yang negatif 

terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor telekomunikasi yang 

terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009-2016. Hal ini ditunjukkan 

dengan tingkat signifikansi yang lebih besar dari 0,05 sehingga H7 diterima. 

8. Berdasarkan uji-F diperoleh bahwa variabel asimetri informasi, ukuran 

perusahaan, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, komite audit, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerialsecara bersama-sama 

memberikan pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor 

telekomunikasi yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2009- 
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2016. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 

sehingga variabel asimetri informasi, ukuran perusahaan, ukuran dewan 

komisaris, proporsi dewan komisaris, komite audit, kepemilkan institusional 

dan kepemilikan manajerialberpengaruh secara simultan terhadap manajemen 

laba. 

5.2 Saran  

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  dikemukakan  diatas, maka peneliti 

memberikan saran untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 7 (tujuh) variabel independen, yaitu 

asimetri informasi, ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, proporsi 

dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

manajerial. Oleh karena itu diharapkan pada penelitian selanjutnya yang 

ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel 

lain yang mungkin dapat mempengaruhi terhadap manajemen laba. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambah subjek penelitian ke lingkup yang 

lebih luas tidak hanya perusahaan sub sektor telekomunikasi saja. 

 

 

 

 

 

 


