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BAB V 

PENUTUP 

Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan 

saran untuk penelitian selanjutnya.  

 5. 1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis diatas, maka penelitian ini menemukan bahwa: 

1. Leverage dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

Sedangkan perubahan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba.   

2. Profitabilitas, likuiditas dan manajemen laba berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat sukuk. Sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat sukuk.   

3. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Dimana 

semakin besar Leverage maka perusahaan berpeluang untuk melakukan 

praktek manajemen laba.  Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba. Semakin besar likuiditas perusahaan, maka perusahaan 

tidak melakukan praktek manajemen laba. Profitabilitas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Sehingga besar kecilnya profitabilitas 

tidak mempengaruhi manajemen laba.  
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4. Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap peringkat sukuk.  

Semakin besar kemampuan perusahaan menghasilkan laba maka semakin 

rendah peringkat sukuk. Likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap 

peringkat sukuk.Dimana semakin besar likuiditas perusahaan, maka semakin 

rendah peringkat sukuk yang diperoleh.  Manajemen laba sebagai variabel 

intervening berpengaruh positif signifikan terhadap peringkat sukuk.  Maka 

perusahaan yang melakukan praktek manajemen laba akan mendapatkan 

peringkat sukuk yang semakin tinggi. Leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap peringkat sukuk. Sehingga besar kecilnya leverage perusahaan, 

tidak mempengaruhi tinggi rendahnya peringkat sukuk yang diperoleh 

perusahaan.    

5. 2 Keterbatasan Penelitian  

Berikut ini adalah keterbatasan penelitian: 

1. Penelitian ini hanya memasukkan sukuk korporasi yang masih aktif per 

31 Desember 2015.  

2. Variabel independen yang digunakan untuk menguji peringkat sukuk 

pada penelitian ini hanya mencakup rasio keuangan yaitu, profitabilitas, 

leverage, dan likuiditas dan manajemen laba.   
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5. 3 Saran 

  Dari keterbatasan penelitian diatas, maka saran untuk penelitian selanjutnya 

yaitu: 

1. Menambah periode selama beberapa tahun untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik.   

2. Meneliti variabel lainnya, misalnya menambah variabel kinerja 

keuangan seperti rasio aktivitas dan variabel tata kelola perusahaan yang 

meliputi, jumlah dewan direksi dan jumlah komisaris independen.   

 


