
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan  institusional,  dan  proporsi  dewan  komisaris  independen terhadap  praktik 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2006-2009 dari 25 sampel perusahaan.  Berdasarkan pembahasan hasil analisis data 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata 

perusahaan  yang  diteliti  melakukan  manajemen  laba dengan  cara  meminimalkan  laba 

(income minimization).  Nilai  adjusted  R2  sebesar  0,081 yang berarti  bahwa 8% variabel 

dependen manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel independen kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris independen, sisanya 92% dijelaskan 

oleh faktor lain diluar model regresi.   Sedangkan hasil uji hipotesis diperoleh kesimpulan 

bahwa:

1. Hipotesis pertama (Ha1), yaitu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba dengan nilai signifikansi sebesar 0,542.

2. Hipotesis  kedua  (Ha2),  yaitu  kepemilikan  institusional  berpengaruh  terhadap  praktik 

manajemen laba dengan nilai signifikansi sebesar 0,024.

3. Hipotesis  ketiga  (Ha3),  yaitu  proporsi  dewan komisaris  independen tidak  berpengaruh 

terhadap praktik manajemen laba dengan nilai signifikansi sebesar 0,304.

5.2  Keterbatasan



Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, 

yaitu sebagai berikut:

1. Jumlah sampel penelitian ini hanya 25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada rentang tahun penelitian yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 

sehingga kurang mewakili data populasi yang ada.

2. Penelitian ini hanya mencari pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

dan  proporsi  dewan  komisaris  independen   terhadap  praktik  manajemen  laba  pada 

perusahaan  manufaktur.   Sedangkan  masih  banyak  faktor-faktor  lain  yang  dapat 

mempengaruhi praktik manajemen laba.

3. Penelitian ini  menggunakan alat  ukur  discretionary accruals dengan metode  Modified 

Jones dalam menganalisis adanya manajemen laba.

5.3. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian ini 

dengan mengembangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menambah jumlah sampel pada penelitian berikutnya dan memperpanjang periode 

penelitian. Selain itu sampel perusahaan juga dapat diambil dari sektor lain seperti 

perbankan ataupun yang lainnya.



2. Penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  metode  lain  dalam  mengukur 

discretionary  accruals,  sehingga  memungkinkan  akan  mendapatkan  hasil  yang 

berbeda dalam menganalisis adanya manajemen laba.

3. Variabel-variabel independen dapat ditambahkan ataupun diganti dengan variabel lain 

yang dapat mempengaruhi praktik manajemen laba dan yang berhubungan dengan 

good corporate governance seperti top share, komite audit, ataupun faktor lainnya.


