
 
 

BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Free Cash Flow, Frim 

Size, Leverage Keuangan dan Intellectual Capital. Penelituan dilakukan pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2012-

2016 baik perusahaan milik pemerintah maupun asing dengan sampel dengan 

sampel penelitian berjumlah 48 sampel dengan 240 observasi. Selanjutnya data 

diuji dengan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa free cash flow memiliki 

pengaruh terhadap manajemen laba. Semakin besar free cash flow, maka semakin 

besar pula dividen yang dibagikan perusahaan kepada investor dan pemegang 

saham. Manajer yang bertindak demi kepentingan pribadi akan memilih 

mengalihkan free cash flow ke investasi yang tidak meguntungkan. Tidak adanya 

pegawasan dan kedisiplinan yang efektif, maka manajer dapa mengaburkan 

informasi dengan memanipulasi sejumlah pelaporan keuangan. Firm size tidak 

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan belum mampu 

mendeteksi adanya pengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan. Pengawasan yang ketat dari pemerintah, analisis dan investor yang 

ikut menjalankan perusahaan menyebabkan manajer tidak berani melakukan 

praktik perataan laba yang merupakan salah satu teknik dalam manjemen laba. 

Leverage keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. 
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Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akibat besarnya total hutang 

terhadap total aktiva akan menghadapi resiko kegagalan yang tinggi yaitu 

perusahaan terancam tidak mampu memenuhi kewajibannya, tindakan manajemen 

laba tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk menghindari kegagalan 

tersebut. Intellectual capital memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Perusahaan yang memiliki Intellectual capital besar memiliki keuntungan 

kompetitif pada sumberdaya manusiannya. Dengan keunggulan kompetitif ini, 

mereka dengan mudah melakukan pengelolaan laba yang dilaporkan yang pada 

akhirnya mempengaruhi kinerja pasar perusahaan mendatang. 

5.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini, maka dapat diberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memperhitungkan jumlah 

sampel dan variasi jenis sampel serta memperluas tahun pengamatan 

agar mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh mengenai manajemen 

laba.Menambahkan variabel lain dan memakai penentu Discretionary 

Accruals yang berbeda. 

2. Bagi Akademis  

Dikarenakan masih terbatasnya literature dan penelitian yang 

mempelajari tentang intellectual capital terhadap manajemen laba 

maka diharapkan semakin banyak penelitian yang difokuskan kepada 

hal-hal tersebut. 
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3. Bagi Perusahaan 

Perusahaan sebaiknya terus meningkatkan kinerja perusahaan dan 

kinerja keuangannya. Khususnya bagian manajemen agar sebaiknya 

memberikan informasi yang sesungguhnya, akuntabilitas, keadilan, 

dan responsibilitas, dengan kinerja perusahaan yang baik akan 

menimbulkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya ke 

perusahaan tersebut. 

 

 

 
 


