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  BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penelitian ini berhasil 

menemukan bahwa: 

1. Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini 

berarti semakin tinggi rendahnya  leverage perusahaan tidak memberikan 

pengaruh yang nyata terhadap praktik manajemen laba di perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti 

semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin rendah perusahaan 

melakukan tindakan manajemen laba. 

3. Ukuran perusahaan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  manajemen laba. 

 

Hal ini berarti besar kecilnya ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh 

yang nyata terhadap terjadinya manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

sektor industri barang konsumsi yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

4. Volatilitas penjualan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini 

berarti semakin tinggi tingkat volatilitas penjualan perusahaan semakin tinggi 

perusahaan melakukan manajemen laba 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 

Hasil penelitian ini masih jauh dari yang diharapkan, hal ini disebabkan 

karena masih terdapat beberapa keterbatasan: 

1. Penelitian hanya menggunakan sampel yang terbatas pada 23 perusahaan 

Manufaktur sektor industri barang konsumsi dari tahun 2011 – 2015, 

sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisir untuk keseluruhan 

perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia 

2. Model penelitian ini hanya memberikan kontribusi atau goodness of fit 

sebesar 20%, sehingga masih banyak variabel-variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian yang diperkirakan dapat 

mempengaruh manajemen laba perusahaan. 

 

 
5.3 Saran Untuk Penelitian Berikutnya 

 

1. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya melakukan penelitian yang sama 

dengan menambah jumlah periode pengamatan dan industri lainnya, 

sehingga sampel yang diperoleh menjadi lebih banyak, dan diperluas yaitu 

seluruh perusahaan yang go publik di BEI. 

2. Untuk penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan variabel lain seperti 

mekanis corporate governance, umur perusahaan, volatilitas arus kas atau 

rasio-rasio keuangan lainnya. 
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5.4 Implikasi Hasil Penelitian 

 

Hasil penelitian ini memberikan implikasi : 

 

1. Bagi Investor 

 

Untuk menghindari manajemen laba perusahaan, investor sebaiknya 

memperhatikan besarnya profitabilitas dan volatilitas penjualan 

perusahaan. Perusahaan yang dipilih hendaknya memiliki profitabilitas 

yang tinggi dan volatilitas penjualan yang rendah. 

2. Bagi Perusahaan 

 

Perusahaan hendaknya memegang etika profesionalitas dalam 

mengungkapkan laporan keuangan dengan menghindari tindakan 

kecurangan melalui earning management, misalnya dengan menerapkan 

prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 


