
BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen

laba terhadap nilai perusahaan dengan mekanisme corporate governance sebagai

variabel pemoderasi. Selain itu digunakan variabel kontrol yaitu ukuran

perusahaan. dari seluruh hipotesis yang diajukan, hanya lima hipotesis yang

diterima dan hipotesis lainnya ditolak. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan

kesimpulan sebagai berikut:

1.   Tindakan manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai

perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa manajemen laba dapat

menurunkan nilai perusahaan.

2.   Dari kelima variabel corporate governance ada empat variable yang

berpengaruh signifikan yaitu dewan komisaris, kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional dan komite audit. Sedangkan variabel kualitas

audit tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dari

keempat variable yang berpengaruh signifikan, variable kepemilikan

institusional dan komisaris independen memiliki pengaruh positif,

sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit berpengaruh negatif.



72

3.   Variabel komisaris independen sebagai variabel pemoderasi dari

manajemen laba terhadap nilai perusahaan memiliki pengaruh positif

signifikan yang dapat mengurangi tindakan manajemen laba. Semakin

besar proporsi komisaris independen maka dapat mengurangi aktivitas

manajemen laba dan hal itu akan berdampak pada kenaikan nilai

perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa komisaris independen merupakan

variable pemoderasi antara manajemen laba dan nilai perusahaan.

4.   Variabel kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi dari

manajemen laba terhadap nilai perusahaan tidak memiliki pengaruh yang

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak

mampu menjadi mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi

ketidakselarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau

pemegang saham.

5.   Variabel kepemilikan institusional sebagai variabel pemoderasi dari

manajemen laba terhadap nilai perusahaan tidak memiliki pengaruh yang

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kepemilikan saham

oleh pihak institusi tidak mampu mengurangi terjadinya tindakan

manajemen laba.

6.   Variabel kualitas audit sebagai variabel pemoderasi dari manajemen laba

terhadap nilai perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan.

Penggunaan KAP big 4 dalam penelitian ini mampu mengurangi aktivitas

manajemen laba dan hal itu akan berdampak pada kenaikan nilai

perusahaan.
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7.   Variabel komite audit sebagai variabel pemoderasi dari manajemen laba

terhadap nilai perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan. Adanya

komite audit didalam perusahaan dapat mengurangi aktivitas manajemen

laba dan akan berdampak pada kenaikan nilai perusahaan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas

pada lima variabel yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan

manajerial, komisaris independen, komite audit dan kualitas auditor

2. Periode penelitian yang relatif pendek yaitu 2009-2011 dan jumlah sampel

yang hanya 43 perusahaan untuk tiap tahunnya.

3.   Variabel kepemilikan institusional hanya berdasarkan total persentase

kepemilikan saham institusional saja, tanpa mengelompokkan kepemilikan

institusional asing dan domestik.

4.   Variabel kepemilikan manajerial hanya menggunakan satu karakteristik,

yaitu ada atau tidak adanya kepemilikan manajerial tanpa memasukkan

karakteristik lain misalnya jumlah kepemilikan manajerial dalam suatu

perusahaan.

5. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur,

sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi

seluruh sektor industri karena tiap sektor industri memiliki karakteristik

yang berbeda.
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6.   Hasil penelitian ini juga belum memberikan hasil yang seperti

dihipotesiskan. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan model untuk

menentukan manajemen laba.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa

saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya perlu mengidentifikasi mekanisme corporate

governance lain untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap

manajemen laba dan nilai perusahaan, seperti sistem insentif untuk

manajemen, dewan direksi, pertemuan RUPS dan lain sebagainya.

2.   Untuk penelitian selanjutnya hendaknya menambah periode penelitian,

sehingga mungkin dapat dirasakan efek dari praktek corporate

governance.

3.   Menggunakan model lain yang lebih tepat dalam menghitung

discretionary accrual yang lebih sesuai untuk diterapkan di Indonesia.

4.   Menggunakan sampel perusahaan yang tidak hanya pada perusahaan

manufaktur saja, tetapi dapat dikembangkan dengan menggunakan sampel

dari kelompok perusahaan lain yang listed di Bursa Efek Indonesia.


