
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1  Kesimpulan. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

free cash flow, pertumbuhan perusahaan yang diproksi oleh investment 

opportunities set dan financial laverage terhadap manajemen laba maka 

kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

a) Pengujian hipotesis pertama menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara free cash flow, investment opportunities set dan financial laverage 

terhadap manajemen laba sebesar 0,817 atau 81,7 % untuk Tahun 2004 

sampai dengan 2008  

b) free cash flow berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba yaitu 

setiap terjadi kenaikan free cash flow 1 poin, maka akan terjadi penurunan 

terhadap manajemen laba sebesar 0,0000001639 poin, dengan asumsi 

variabel bebas lainnya adalah konstan atau semakin tinggi free cash flow 

suatu perusahaaan, semakin rendah kecendrungan manajemen untuk 

melakukan aktivitas manajemen laba. 

c) investment opportunity set menunjukkan pengaruh yang positif terhadap 

manajemen laba yaitu sebesar 0,0000001348 poin yang artinya manajemen 



laba pada perusahaan dengan peluang pertumbuhan tinggi lebih besar 

daripada perusahaan dengan peluang tumbuh rendah. 

d) financial leverage menunjukkan pengaruh secara negatif terhadap akrual 

diskresioner atau manajemen laba yaitu setiap terjadi kenaikan 1 poin, maka 

akan terjadi penurunan terhadap manajemen laba sebesar 0,069 poin, dengan 

asumsi variabel bebas lainnya adalah konstan atau semakin tinggi leverage 

suatu perusahaaan, semakin rendah kecendrungan manajemen untuk 

melakukan manajemen laba. 

 

1.2 Saran. 

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat dikemukakan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Pemilik perusahaan lebih memperkuat dan membuat peraturan-peraturan serta 

mengadakan proses internal audit bagi manajer untuk mengurangi aktivitas 

manajemen laba yang hanya memberi keuntungan pihak tertentu. 

2. Bagi perusahaan manufaktur yang tercatat  di Bursa Efek  Indonesia pada 

khususnya dan  bagi perusahaan-perusahaan yang tercatat  di Bursa Efek 

Indonesia pada umumnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan mengenai pentingnya free cash flow, pertumbuhan perusahaan, dan 

financial laverage dalam memberikan pengaruhnya terhadap manajemen 

laba. 

3. Bagi investor saham diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi 

mengenai faktor-faktor yang dimungkinkan mampu mempengaruhi struktur 

manajemen laba. 



 


