
 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis tentang pengaruh asimetri informasi, 

kompensasi, perjanjian kredit dan biaya politik terhadap praktek manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi periode 2010-2013, maka 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan R square diperoleh hubungan 

antar variabel pada penelitian ini adalah dalam kategori sangat rendah. 

2. Secara parsial terdapat dua variabel yang mempengaruhi manajemen laba 

secara signifikan dan dua lainnya berpengaruh tidak signifikan. Asimetri 

informasi berpengaruh tidak signifikan terhadap adanya praktek manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI periode 2010-2013 dan memiliki hubungan yang searah. Kompensasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap adanya praktek manajemen laba dan 

memiliki hubungan yang searah. Perjanjian kredit berpengaruh secara 

signifikan terhadap adanya praktek manajemen laba dan memiliki hubungan 

yang searah. Biaya politik berpengaruh secara signifikan terhadap adanya 

praktek manajemen laba dan memiliki hubungan yang tidak searah. 

3. Secara simultan variabel asimetri informasi, kompensasi, perjanjian kredit 

dan biaya politik berpengaruh signifikan terhadap adanya praktek 
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manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2013. 

 

B. Saran 

Saran yang diberikan peneliti berkaitan dengan hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan bagi perusahaan dalam 

menentukan kebijakan pada pelaporan kinerja keuangan yang terjadi pada 

perusahaan, baik pemilihan metode yang digunakan maupun pertimbangan-

pertimbangannya untuk kepentingan para stakeholder. 

2. Bagi Investor 

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan yang melakukan 

praktek manajemen laba maka dari itu investor harus lebih berhati-hati 

dalam berinvestasi. Sebagai pertimbangan bagi investor untuk tetap 

mengawasi dan menjalin komunikasi secara lebih intensif kepada manajer 

perusahaan guna mengetahui lebih dalam keadaan yang dialami oleh 

perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat mengembangkan dan 

memperbaiki penelitian sebelumnya. Misalnya mengelompokkan sampel 

sesuai dengan jenis industri, ukuran industri,  dan lain-lainnya. Selain itu 

peneliti selanjutnya disarankan untuk memperpanjang/memperbaharui 



122 
 

periode pengamatan serta menambah jumlah variabel penelitian selain 

asimetri informasi, kompensasi, perjanjian kredit dan biaya politik. 


