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BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada penelitian

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel-variabel independen leverage, ukuran perusahaan, dan umur

perusahaan secara parsial memiliki pengaruh negatif dan signifikan

terhadap manajemen laba pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2012.

2. Dari hasil pengujian secara Simultan (bersama-sama) dengan uji F

diketahui bahwa variabel independen leverage, ukuran perusahaan dan

umur perusahaan secara simultan (bersama-sama) tidak berpengaruh

terhadap manajemen laba karena F hitung  sebesar 0.566 dan tingkat

signifikan 0.641.

3. Koefisien Determinasi (R Square) pada penelitian ini adalah 0.043 atau 4,3

%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase hubungan keeratan secara

bersama-sama antara variabel dan independen lemah karena R Square

lebih rendah dari 0.5. nilai R2 sebesar 0.043 artinya praktek manajemen

laba dipengaruhi oleh leverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan

pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada

tahun 2009-2012 hanya 4,3 % sedangkan 95.7 % dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
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1.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dengan

mempertimbangkan keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari nilai R Squarepada penelitian ini adalah 0.043 atau 4.3 %. Hal

ini menunjukkan bahwa persentase hubungan keeratan secara bersama-sama

antara variabel dan independen lemah karena R Square lebih rendah dari 0.5.

nilai R2 sebesar 0.043 artinya praktek manajemen laba dipengaruhi oleh

leverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan pada perusahaan asuransi

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012 hanya 4,3 %

sedangkan 95.7 % dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak diteliti dalam

penelitian ini. Maka bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian

serupa agar menggunakan variabel lain yang dapat menjelaskan manajemen

laba seperti biaya politik dan lain-lain.

2. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti sektor atau industri lainnya

dengan memperpanjang periode penelitian dan menambah sampel penelitian.


