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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1  Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap

pengungkapan CSR dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi.

Ukuran manajemen laba menggunakan discretionary accrual (DAC) yang

dihitung dengan menggunakan model modified Jones tahun1991 dan ukuran

pengungkapan CSR menggunakan Corporate Social Responsibility Index (CSRI)

dimana instrumen yang digunakan mengacu pada pada instrumen Global

Reporting Initiative (GRI). Variabel moderasi pada penelitian ini menggunakan

kepemilikan manajerial yaitu persentase kepemilikan saham oleh manajer dari

keseluruhan saham perusahaan. Kepemilikan manajerial digunakan untuk

memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Penelitian ini menggunakan regresi berganda sebagai alat analisis

hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Variabel manajemen laba memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan

CSR dengan tingkat signifikansi sebesar 0,009. Dengan demikian hasil

penelitian ini mendukung hipotesis 1 yang berarti manajamen laba yang

dilakukan oleh manajer akan mempengaruhi pengungkapan CSR. Dimana

semakin tingginya tindakan manajemen laba yang dilakukan manajer, maka
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akan semakin baik pula pengungkapan CSR perusahaan. Hasil ini juga

membuktikan bahwa pengungkapan CSR perusahaan merupakan untuk

menutupi tindakan manajemen laba yang dilakukan manajer.

2. Variabel kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap hubungan

manajemen laba dan pengungkapan CSR dengan tingkat signifikansi sebesar

0,050. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung hipotesis 2. Dengan

hasil t hitung yang negatif, membuktikan bahwa kepemilikan manajerial

mampu menekan hubungan manajemen laba terhadap pengungkapan CSR

sehingga pengungkapan CSR perusahaan benar benar dapat diungkapkan

dengan sebenarnya.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Populasi dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu jenis perusahaan yaitu

perusahaan manufaktur. Hal ini mengakibatkan penelitian ini tidak bisa

digeneralisasi untuk semua jenis perusahaan.

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel moderasi saja dalam meneliti

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

5.3 Saran

Peneliti memiliki beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi

penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan populasi dan

sampel yang tidak hanya terbatas pada satu jenis perusahaan sajayaitu

perusahaan manufaktur.
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2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel kontrol untuk

dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengikuti perkembangan untuk

menghitung manajemen laba dengan ukuran – ukuran yang lebih baik selain

model jones modifikasi.


